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Tijdens het uitbrengen van 
het laatste nummer van het 
Rochusnieuws kondigden we nog 
allerlei leuke activiteiten aan maar 
inmiddels zijn de tijden rigoureus 
veranderd.
 

De meesten van ons werken thuis, 
we lopen met een boogje om 
elkaar heen en boodschappen 

doen is opeens een onderneming. De 
jaarvergadering werd al gecanceld en 
de aangekondigde plantenbeurs, tuin 
en tapas-wandeling en de rommelmarkt 
kunnen niet doorgaan. En ook het 
buurtfeest in september staat op losse 
schroeven. Dit is natuurlijk erg jammer 
(en saai) dus als mensen ideeën hebben 
voor alternatieve activiteiten: plannen 
worden met open armen ontvangen! 
We horen het graag via: info@debuut-
rochusbuurt.nl
Maar uiteraard zitten we allemaal niet 
stil… de grote schoonmaak in het 
voorjaar is opnieuw geïntroduceerd, de 
tuinen zijn nog nooit zo goed gesnoeid, 
de zolders en schuurtjes zijn nagenoeg 
leeg, er wordt overal volop geklust en 
de rij auto’s bij de stort is aanhoudend 
lang. Ook de Rochusbuurt gaat mee in 
deze “kluswoede”, waarschijnlijk start de 
bouw van de 17 woningen op het terrein 
van de blauwververij (tussen de Sint 
Jorislaan en de Sint Rochusstraat) in juli 
met de grondwerkzaamheden. 
Na de zomer is ook de Geldropseweg 
eindelijk aan de beurt, het verkeersbesluit 
van de gemeente Eindhoven werd 
onlangs in de Staatscourant gepubliceerd! 
En last but not least nadert ook de 
verbouwing van ons eigen De Buut 

Rochusbuurt in tijden 
van Corona!

z’n voltooiing! De rustige coronatijd 
wordt benut om de hand te leggen aan 
de laatste klussen! In juni gaat Wooninc 
nog de constructie van het plat dak van 
de aanbouw (en dus het terras van de 
bovenwoning) versterken. De plafonds 
in het achterste gedeelte moeten allemaal 
verwijderd worden om de bestaande 
balkenlaag te kunnen verstevigen. Dit 

betekent dat De Buut de hele maand juni 
nog gesloten zal zijn! 
Daarna hopen we weer open te gaan 
en iedereen weer te kunnen ontvangen 
in ons mooiste buurthuisje van 
Eindhoven!! Dat zal dan waarschijnlijk 
na de zomervakantie zijn.

Groet van het Rochusbestuur

Foto: Jan Schevers
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Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie 
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informatie in deze uitgave. De redactie aanvaardt dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel 
geleden schade, van welke aard dan ook, door 
foutieve vermeldingen of vergissingen in deze uitgave. 
Dit geldt voor zowel de eigen content als voor die van 
derden afkomstig.

Rochusnieuws is een uitgave van de 
Rochusbuurtvereniging en wordt 
6x per jaar huis aan huis verspreid 
in een oplage van 600 stuks in de 
Rochusbuurt.
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Er is immers gezegd dat kinderen 
gewoon mogen buitenspelen. 
En daar hoort toezicht bij van 

ouders. Het heeft nogal wat dubbele 
gevoelens opgeleverd en nog meer 
scheve gezichten van voorbijgangers. 
Maar door volwassenen wordt de 1,5 
meter zo goed mogelijk in achtgenomen 
en natuurlijk blijft iedereen met lichte 
klachten binnen. Wat dan overblijft 
is een plekje op aarde waar alles even 
‘normaal’ lijkt. Toch is het dat niet. Wat 
in de speeltuin gebeurt is namelijk best 
heel bijzonder!

Door deze situatie is er een soort 
campinglife ontstaan in de speeltuin. 
Het mooie weer speelt daar natuurlijk 
parten in. We leven in een bubbel, maar 
wel een grote bubbel. Nog nooit werd er 
zo intensief  samengespeeld, aan elkaar 
gedacht en met elkaar besproken. Er zijn 

Alles wat je 
aandacht 
geeft groeit
Het zijn rare tijden. Terwijl de 
overheid ons verzoekt zoveel 
mogelijk binnen te blijven en de 
kantoren gesloten zijn, is het een 
drukte van jewelste in de speeltuin.

allerlei initiatieven ontstaan om steun te 
betuigen aan de zorg, om te zorgen voor 
de zieken en ouderen, om de kinderen 
thuis les te geven en om werken vanuit 
huis mogelijk te maken. En met het oog 
op een zomer waarin we allemaal thuis 
zijn hebben we ook het idee opgepakt 
om een moestuin te beginnen in de 
speeltuin voor alle kindjes uit de wijk. 
Thuis leren vraagt immers om wat 
creativiteit en daar past dit initiatief  wel 
bij. De moestuin is bedoeld om kinderen 
te leren over de lente, over het telen 
van groenten en fruit. Over smaken en 
geuren en natuurlijk over verzorging. 
Want een moestuin heeft elke dag 
aandacht nodig. Die kan de moestuin 
heel de zomer krijgen...

De reacties op de moestuin zijn 
hartverwarmend, de betrokkenheid op 
gepaste afstand groot! Mensen komen 
stekjes aandragen en bieden aan water te 
geven en onkruid te wieden. Kinderen 
vragen of  ze zaadjes mogen planten en 

of  ze tomaten mogen plukken als deze 
klaar zijn. En dat mag, want natuurlijk 
is de opbrengst van de moestuin voor 
iedereen! We zoeken alleen nog een 
geschikte manier om de slakken weg te 
houden van de Rochussla. 

Intussen gaan de kinderen voorzichtig 
aan weer naar school. En over een 
poosje zullen ook sommige kantoren 
en winkels weer open gaan. Met een 
beetje geluk, de kappers eerst. En ik kan 
niet anders zeggen dan dat ik hoop dat 
we dan de waardevolle lessen uit onze 
speeltuinbubbel niet vergeten. Dat we 
om blijven kijken naar elkaar, dat we 
blijven spelen met onze kinderen en dat 
we water blijven geven aan onze plantjes. 
Want vergeet niet: alles wat je aandacht 
geeft groeit.

Bregje

“We leven in een bubbel, 
maar wel een grote 

bubbel.”

Deze reiger is gespot in de Rochusbuurt en prachtig vastgelegd op camera door Jan Geraats.

Ik wil even stilstaan bij het 
overlijden van buurtgenoot Jan van 
de Ven op 28 maart jongstleden. 
Jan was barman in Café Caravelle 
waar hij in dienst van uitbaatster 
en echtgenote Mieke al meer dan 
23 jaar werkte. Jan was één van de 
aardigste mensen die ik ooit heb 
gekend. 

Een ingetogen  weldoordacht ex-
feestbeest met een luisterend 
oor, een gulle lach en een goed 

glas voor iedereen die naar het café 
kwam. Een relativerende rasoptimist die 
het leven van anderen vrolijker maakte, 
van Mieke, van zoon Harrie en ook van 
alle klanten. Als je naar het café kwam 
en je was uitverteld over je probleem, 
dan hoor ik hem zo zeggen: “Je kunt het 
ook zo zien....” met daarna zijn positieve 
gedachte over de situatie. Aan elk nadeel 
kleeft een voordeel verordonneerde 
Johan Cruijff  en Jan wist dat voordeel 
altijd te benoemen en groter te maken.

Foto: Cees van de Ven

In Memoriam 
Jan van de Ven

Naast barman was Jan vanaf  zijn 
dertiende drummer in diverse bandjes en 
dweilorkesten, waaronder de Bolblazers 
en vooral de Nevermind Jazz Band. 

Acht jaar geleden was er voor het eerst 
een herseninfarct. Tot vier en een 
half  jaar terug zie ik hem liefdevol en 
met engelengeduld met Harrie door 
de straten van Eindhoven wandelen. 
Jan vocht zich telkens terug van elke 
medische tegenslag en zag de andere dag 
altijd rooskleurig tegemoet. Jan is 66 jaar 
oud geworden. Wij wensen Mieke en 
Harrie veel sterkte toe.                        Chris
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+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit

+ Tandarts voor algemene tandheelkunde

+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit

+ Tandtechnicus  reparatie kunstgebit, kronen en bruggen 

Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten 
van uw [nieuwe] kunstgebit.

Het mondzorg team

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.

“Inmiddels is gebleken 
dat dit keukenblok zelfs 

een collectors item is 
geworden.”

Op bezoek 
bij... Tonny 
& Ludo
Ben je soms niet ook benieuwd wie 
er allemaal in onze wijk wonen? Er 
zijn zo veel verschillende woningen 
met (bijna) allemaal een eigen 
karakter. Daarom ben ik namens het 
Rochusnieuws eens bij buren gaan 
kijken om voor ons allemaal een tipje 
van deze sluier op te lichten.

Vandaag ben ik op bezoek bij 
Tonny en Ludo die al bijna 
20 jaar op de Sint Jorislaan 

nummer 10 wonen en nog steeds elke 
dag genieten van hun huis, maar zeker 
ook van de fijne buurt. En toch moeten 
ze nu afscheid nemen van ‘hun’ wijk 
om te verhuizen naar een voor hun 
leeftijd geschikte, gelijkvloerse woning 
in Gestel. In de zomer wordt hun 
toekomstbestendige semi-bungalow met 
waterpomp en zonnepanelen op het dak 
opgeleverd.
Wat een verschil met hun huidige 
woning. “Wij wonen in een van de door 
architect Dudok ontworpen huizen die 

in de Rochusbuurt staan. In 1938 zijn 
de nummers 1 t/m 12 op de St. Jorislaan 
gebouwd. En de eerste huizen op de 
Geldropseweg om de hoek”, vertelt 
Ludo. “Aan deze kant van de Jorislaan 
noemden ze het de warme kant, terwijl 
de Dudok-huizen in het tuindorp de 
koude kant werden genoemd”, weet 
Tonny nog te vertellen. 

Het jaar 2000 bracht veel veranderingen 
voor het stel: “We gingen trouwen, 
samenwonen en kochten een groot huis 
om allebei voldoende ruimte te hebben 
om te werken en te wonen.” Tonny is 
ZZP’er, heeft een bureau voor werving 
& selectie en loopbaanbegeleiding en 
werkt voornamelijk voor de zorgsector. 
Ludo is inmiddels boven de 70 en werkt 
al een paar jaar niet meer. “Ik doe het 
huishouden en neem nu graag de tijd om 
uitgebreid voor ons beiden te koken.” 
Inmiddels is hij ook volop bezig om 
alle vertrekken op te ruimen en – vooral 
al de boeken – in te pakken en naar 
een opslag te brengen. Maar die twee 
denken nog vaak aan de tijd van hun 
start in het fraaie huis terug. “Het was 
toch bijzonder dat we het huis destijds 
in guldens hebben gekocht, maar dan in 
euro’s hebben betaald”, vertelt Tonny. 
Het was immers de tijd toen we van de 

gulden naar de euro gingen. “Net alsof  
je een kop koffie voor 4,50 gulden koopt, 
en dan 2 euro moet afrekenen”, zegt 
Ludo gekscherend. 
De door Dudok ontworpen huizen 
horen bij het Rijksmonument “Witte 
Dorp” zodat ze aan de buitenzijde geen 
veranderingen mochten doorvoeren. 
“Maar binnen hing nog een tijdje de 
rooklucht van de 3 heren die hier 
voorheen hadden gewoond”, herinnert 
zich Ludo. En de luchtjes waren niet 
het enige dat wat frisse wind nodig had 
omdat het huis allesbehalve instapklaar 
was: de twee hebben het huis geheel 
gerenoveerd en een nieuwe keuken 
geplaatst. Het oude keukenblok hebben 
ze naar boven verplaatst zodat ze niet 
telkens naar beneden hoefden voor een 
kop koffie. Inmiddels is gebleken dat dit 
keukenblok zelfs een collectors item is 
geworden.

Ludo vond het telkens heerlijk om 
terug te keren naar de St. Jorislaan 
want hij werkte in de reiswereld als 
reisorganisator en reisleider. “Let wel: 
als reisleider, niet als reisbegeleider 
want die is bezig met de koffie terwijl ik 
de rondleidingen verzorgde. Ik was in 
landen zoals Syrië en Italië. Door mijn 
liefde voor kunstgeschiedenis ben ik de 

reiswereld in gerold. Tja, daarom heb 
ik ook nog steeds zo veel boeken over 
kunst in huis”, zegt hij met een glimlach.

“En ook al zijn we amper bij evenementen 
in de wijk betrokken, we hebben er altijd 
van genoten dat er zo veel gedaan wordt, 
ook van het Rochusnieuws”, vult Tonny 
aan. “Ook al loop je bij elkaar de deur niet 
plat, je kunt altijd bij je buren terecht.” 
Zij heeft ooit nog in de Kettingstraat 
gewoond. “Als ik appelgebak maakte, 
haalde ik altijd 2 glazen cognac bij de 
Oude St. Joris voor in het gebak.” Ludo 
had vroeger een penthouse op de hoek 
van de Grote en Kleine Berg maar was 
regelmatig in De Buut te vinden, toen 
het nog een café was. Op die manier 
zijn de twee goed bekend in de wijk, 

en de mensen. Ludo gaat ook vaak 
boodschappen doen op de markten in 
de buurt: op het Gerardusplein en de 
Tongelresestraat. De in de hele wijk 
bekende Albert van der Grinten komt 
regelmatig langs om hen in de tuin te 
helpen. “En niet te vergeten de frituur 
op de hoek”, roept Tonny, “een echte 
aanrader!”

De laatste keer was ik op bezoek bij Jolien 
en Stijn die hier pas zijn komen wonen, 
en deze keer bij Tonny en Ludo. Voor 
hen is dit artikel een soort zwanenzang 
op hun heerlijke tijd in deze mooie wijk. 
De rust, de sfeer en het mooie uitzicht 
over al het groen in de oude straten 
blijven voor hen onvergetelijk.
Nu heb je een ander gezin in onze wijk 
leren kennen. Bij wie mag ik de volgende 
keer eens komen kijken. Bij wie ben 
ik welkom voor een praatje zodat we 
ook in de volgende edities van het 
Rochusnieuws kunnen laten zien hoe 
onze buren in de wijk wonen? Stuur dan 
aub een bericht naar rochusnieuws@
gmail.com. Alvast bedankt. Kay

Foto’s: Kay Sachse
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als  nieuwe merkkleding 

consignatie verkoop

Studio Reclaim

Aalsterweg  40  •  5615 CG 
06 1428 1800

pre loved fashion

volg ons op:

• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

Na een oproepje in het Rochus-
nieuws voor nieuwe artikelen 
enkele maanden geleden meld 
voormalig redactielid Kimberley 
zich. Binnenkort brengt ze een 
gedichtenbundel uit. En daar wil 
ze graag een artikel over geplaatst 
hebben. Uitgave van de bundel 
‘In mijn hoofd uit mijn hoofd’ is 
een inmiddels een feit. En zo ging 
ik vrijdag 8 mei bij Kimberley op 
bezoek. 

In mijn 
hoofd 
uit mijn 
hoofd

Als de voordeur wordt geopend 
is het eerste wat Kimberley 
zegt ‘bijna alles zelfgemaakt 

wat hier staat’. Haar appartement staat 
en hangt vol met allerlei creatieve en 
kleurrijke uitspattingen. Haar kleurrijk 

“Ik wil graag mijn 
ervaring inzetten om 

andere mensen te 
helpen.”

versierde fiets waarmee ze door de wijk 
rijdt is hier ook een mooi voorbeeld van. 
En ook haar leven is kleurrijk zoals ze 
enthousiast verteld met al zijn ups en 
downs. En de kaft van de bundel geeft 
dit ook goed weer: twee gezichten in één 
en dezelfde persoon. Het is zoals ik me 
voel en zoals ik me gedraag vertelt ze. 

Op 15 jarige leeftijd schreef  ik mijn 
eerste korte verhaal om vervolgens 
met de kerstviering op school voor te 
dragen. Later dat jaar deed ik mee met 
het open podium met een nieuw verhaal. 
Vanaf  dat moment ben ik begonnen met 
schrijven. Korte verhalen, later volgde ik 
ook nog verschillende workshops door 
het land. Hierdoor werden mijn verhalen 
beter en leerde ik nieuwe ideeën zoals 
met zintuigen. 
Met mijn verhalen heb ik al wel meegedaan 
met verschillende wedstrijden, zoals 
Write Now en het Eindhovens 
Schrijftalent. Helaas heb ik nog nooit 
gewonnen. Tijdens mijn opleiding op 
het mbo moesten wij onszelf  voorstellen 
op een creatieve manier. Ik wilde totaal 
iets anders proberen dan de standaard 

Foto: Marcel Dierckx

collage. Ik schreef  mijn eerste gedicht 
en de hele klas vond het knap en mooi 
geschreven.

Wonend op mijzelf  ben ik weer 
begonnen met gedichten te schrijven. Ik 
had iets nodig om te vertellen wat er in 
mij omging overdag, ‘s avonds, ‘s nachts. 
Stond het op papier dan was het uit mijn 
hoofd. Soms kreeg ik ook een opdracht 
om een gedicht te schrijven. Maar aan 
publiceren dacht ik eerste instantie niet 
aan. Vorig jaar begon ik er wel over na 
te denken. Maar omdat de gedichten 
erg persoonlijk zijn, vond ik het nog te 
moeilijk om openheid te geven over hoe 
het echt met mij gaat.

Beoordeling van de uitgever: “in fijne, 
ritmische dichtregels stort je jouw 
hart uit over angsten en onzekerheid, 
obsessieve gedachten, negatieve 
gewoontes en klinische behandelingen. 
Langzaam klimmen we als lezer samen 
met jou op uit een diep dal en vallen we 
soms even terug wanneer je verwijst naar 
een dieptepunt in het herstel.”

Ik heb er wel over nagedacht om mee 
te doen voor de nieuwe stadsdichter, 
maar kreeg van iemand het advies en 
tip om eerst meer ervaring op te doen. 
Misschien de volgende ronde dat ik meer 
kans heb. Dan ben ik hopelijk nog beter 
in het schrijven van gedichten dat ik 
wel mee kan doen. Ik probeer wel elke 
workshop met schrijven of  gedichten 
aan te pakken. Zo deed ik mee met een 
workshop tijdens de geluksweek van 
vorig jaar en mocht ik mijn gemaakte 
gedicht ook op een podium voordragen. 
En neem ik met regelmaat deel aan een 
Eindhovens schrijfclubje.

Ik wil graag mijn ervaring inzetten 
om andere mensen te helpen. Daarin 
doe ik al vrijwilligerswerk. Met het 
uitbrengen van mijn dichtbundel wil ik 
de lezer meenemen hoe het in iemands 
hoofd gaat. Mensen met een psychische 
kwetsbaarheid zijn niet gek of  gevaarlijk, 
maar vaak emotioneel uit balans, en 
kunnen dit niet altijd even makkelijk 
uitleggen. Mijn gedichten, geschreven 
uit eigen ervaring, kunnen deze mensen 
herkenning geven in wat ze zelf  
meemaken. 

Voor mij is schrijven altijd een van mijn 
vele creatieve hobby’s geweest met als 
droom  ooit een boek uit te mogen 
geven. Nu zijn het mijn gedichten en 
kan ik daar ook nog eens andere mensen 
mee helpen. Een droom die uitkomt 
en meteen weer een stap verder in het 
ervaringswerk waar ik uiteindelijk verder 
in wil gaan. 

‘In mijn hoofd uit mijn hoofd’. Te 
bestellen via boekscout.nl

Marcel

Coronahulp Stratum - oude 
wijn in nieuwe zakken?

Weerstand & overgave
Al heel mijn leven loopt het gevecht met mezelf,
als een rode draad door mijn hoofd.
Dan snap ik mezelf  nog niet eens voor de helft,
omdat het altijd maar is verdoofd.

Witte wolf, zwarte wolf,
wie je voedt, die gelooft.
In een twijfel, met mijn hoofd te vol,
kies ik de wolf  die niet rooft.

Kimberley

Kreeg je laatst ook een flyer in de 
bus over Coronahulp Stratum? Nou 
ik wel. Ik vroeg me meteen af. Van 
wie is dit initiatief, voor wie en door 
wie? En wat wordt er nu concreet 
gedaan? Hier de antwoorden.

De sterke behoefte om anderen 
te helpen, inspireerde 
de Eindhovense Maartje 

de Vries tot het oprichten van een 
speciale Facebookgroep. ‘Coronahulp 
Eindhoven’ heet dit koppelpunt van 
lokale hulpaanbieders én -vragers. 
Ruim 5000 mensen hebben zich er al 
ingeschreven op Facebook. 
Voor alle stadsdelen is er een aparte 
FB pagina. Voor ons in stratum is 
dat  www.facebook.com/groups/
coronahulpstratum of  https://www.
coronahulp040.nl/stratum/

Op deze sites kan je een oproep doen voor 
hulp of  zelf  hulp bieden. Bijvoorbeeld 
een oudere dame met een onhandelbare 
puppy. Nu de hondentrainingen niet 
doorgaan door de corona vraagt 
ze om hulp. Of  een man die door 
allerlei medische redenen zelf  niet kan 
stofzuigen en dweilen. Of  vervoer voor 
iemand die tot de risicogroep behoort en 
bloed wil laten prikken maar niet  meer 
met het openbaar vervoer durft te rijden.

Dit initiatief  van mensen helpen die 
het het harst nodig hebben bestond al 
langer in Eindhoven. Dat is namelijk 
De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven 
(VHE). Een platform waar vraag en 
aanbod bij elkaar komen. Naast allerlei 
beperkingen brengt corona gelukkig ook 
goede initiatieven teweeg, zelfs als ze al 
bestaan.

Marcel
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CBR is een bordspel voor twee 
tot ongeveer 50 deelnemers: in 
Covidiaanse tijden Boodschappen 

doen in de Rochusbuurt. 

Nog nodig: een dobbelsteen, of  
(zelfgemaakt) getaltolletje en pionnen (van 
een ander bordspel) of  (zelfgemaakte) 
fiches o.i.d.

Onder een honingraat van aan elkaar 
grenzende (zeshoeken om) cirkels is het 
stratenplan van de buurt afgebeeld.

En je niet vervelen? En oefenen met 
boodschappen doen mèt afstand? 
Speel CBR! 

Voordat het spel begint, kiest iedere 
deelnemer domicilie: een thuis van waaruit 
vertrekkend, en waarnaar terugkerend de 
boodschappen gedaan worden.

Ook wordt afgesproken:
• waar winkels zijn, de bekende, of  

historische, of  verzonnen;
• hoeveel winkels iedere deelnemer 

moet bezoeken;
• hoe ver die doelwinkels uit elkaar 

moeten liggen om de diverse 
“thuizen” een beetje gelijkwaardig 
te houden, bij voorbeeld ten 
minste één winkel aan of  nabij elke 
buitenzijde (N, W en Z) van de buurt; 
De overkanten van de grensstraten 
kunnen meetellen: denk aan 
supermarkt, schoenlapper, bio-super, 
booksforlife, foodtrucks, vrijdagmarkt 

Netjes 
thuis 
blijven? 

Wilgenhof... Spreek 
af  of  oversteken 
(en terug) X dobbel-
punten of  een beurt 
overslaan kost; 

• je mag geen zet doen 
waardoor een andere 
deelnemer niet 
meer kan bewegen, 
dat betekent dus 
meestal dat wanneer 
een straat(deel) in 
gebruik komt, dat dus 
eenrichtingsverkeer 
wordt;

• als een vak zowel een “thuis” is als 
deel van een straat, kan er op straat 
wel iemand passeren of  staan, terwijl 
tegelijk de bewoner in huis is;

• wie het eerst (met alle boodschappen 
gedaan) thuis is, wint.

Maar naarmate je meer ervaring met spelen 
hebt, kun (en wil) je andere afspraken 
maken.

Per beurt mag een deelnemer zo vaak als 
de dobbelsteen zegt, overstappen naar 
een aangrenzende zeshoek (= met een 
gedeelde zijde).
De vereiste “anderhalve meter”afstand kan 
bereikt worden door maar één deelnemer 

per vakje toe te staan (ook tijdens het 
bewegen), maar er kan ook een grotere 
afstand vereist worden: alle spelregels zijn 
onderhandelbaar, maar alleen voordat het 
spel begint.

Ideeën voor varianten
• Negeer het stratenplan, bijvoorbeeld 

voor een eerste verkenning van het 
spel.

• Voer strengere afstandsregels in 
(minimaal X vakje(s) tussenruimte).

• Een avondklok: het spel heeft een 
maximum aan beurten, en wie na de 
laatste beurt niet thuis is, mag het 
volgende spel niet meedoen.

• Zijn er veel deelnemers, dan heeft een 
straat twee stoepen met voldoende 
afstand ertussen, maar dan moet wel 
altijd de bewegingsrichting van een 
deelnemer duidelijk vastliggen (fiches 
met een vóór- en achterkant...).

• De letter- en cijferidentificatie van 
vakjes maakt het spel geschikt voor 
een correspondentievariant: wie aan 
de beurt komt, moet uiterlijk dan de 
vorige zet van alle deelnemers weten 
of  krijgen.

• Haal alle historische winkels terug, 
met b.v. de Rochusstraat als centrale 
winkelstraat: op de respectieve 
hoeken: hulppostkantoor, kruidenier, 
drogist, slager, snoepwinkel en 
tabakswinkel (Pardon?! Ja echt waar) 
en daartussen nog een garage en een 
bromfietswinkel (en elders nog warme 
bakker en een Spar)...

• Enz.
• Enz. (mag je in een winkel wonen?)

Tip
Zeker als je nieuwe afspraken maakt, maar 
misschien wel altijd, kun je afspraken 
(hoeveel / welke winkels, enz.) opschrijven.
Je kunt ook winkels markeren met een 
kleurenfiche, of  zelfs een stapel, zodat 
een bezoeker er één als bewijs van de 
boodschap kan verzamelen. Je kunt ook 
“thuizen” zo markeren.

Veel plezier met de Rochus-raat-race!
FSR
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Oog voor 
Detail Maar hoeveel oog voor detail heb 

je eigenlijk? We bieden je de kans 
om jezelf  te testen. Of  je gaat eens op 
zoek naar de plekken waar wij deze foto’s 
hebben gemaakt. 
Succes met zoeken - en vooral vinden van 
onze 4 gekozen plekken!! (Antwoorden 
onder aan de pagina).

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de exacte plekken. Foto 1: St. Jorislaan 70, detail voormalig architectenbureau 
Architectuur en Stedebouw | Foto 2: Hoefkestraat 25, struikelsteen | Foto 3: St. Rochusstraat 42, detail De Buut | Foto 4: 
Pastoor Dijkmanstraat 25, café De Oude St. Joris. Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer 
hebben we weer een nieuwe plekken voor je klaar om je wijk te leren kennen en te ontdekken. Tot dan!

Ken je onze wijk? Bepaalde gebouwen 
weet je natuurlijk te vinden, 
bijvoorbeeld De Buut.

3 4

1 2

Kay gaat niet 
shoppen...
We wonen in een mooie wijk met 
een divers karakter. Onlosmakelijk 
verbonden met de wijk zijn de kleine 
en grote winkels. Maar het is duidelijk 
dat leegstand van winkelpanden 
een bedreiging vormt voor de 
aantrekkelijkheid van het kleine 
winkelgebied in onze buurt. 

Wij als bewoners kunnen echter 
een bijdrage leveren aan het 
behoud en versterken van de 

positie van winkels. Daarom wil ik in elke 
editie vertellen wat ik heb beleefd tijdens 
een bezoek aan een van deze winkels. 
Want weten jullie eigenlijk wel wat voor 
juwelen hier in de wijk zijn? Onze wijk 
telt niet alleen cafés en restaurants maar 
ook winkels voor de inwendige mens, 
uiterlijk en schoonheid, kleding, vervoer, 
sport, gezondheid en nog veel meer. Dus 
misschien een idee om zelf  eens een kijkje 
te nemen.

Tja, deze inleiding van mijn rubriek krijgt 
in deze tijd een heel andere betekenis. 
Opeens sta je voor gesloten deuren want 
in verband met de corona-regels zijn cafés 
en restaurants gesloten. Je kunt nog wel 
terecht voor ophaalgerechten. Zelfs de 
coffeeshops hebben een afhaalloket. Dus, 
voor de inwendige – en de wat zweverige 
– mens is gezorgd maar is eten en drinken 
zo gezellig?!? Volgens de RIVM-regels 
kunnen we gelukkig ook nog frietjes 
ophalen bij Cafetaria St. Joris, ook al is 
het wel een beetje triest om de lege tafels 
achter de mooie, gebogen ruit te zien als je 
naar binnengaat. En na je aankoop moet 
je snel met je pasje – vooral contactloos – 
betalen en weer vertrekken.

Voor de laatste editie van het Rochusnieuws 
was ik sporten bij de nieuwe sportschool 
Switch en wilde eigenlijk naderhand aan de 
yoga. Maar nu is bekend dat sportscholen 
wellicht tot na de zomer gesloten zijn. Dat 
moet ik de zonnegroet nog even uitstellen 
helaas. Dus niet gaan sporten, tenzij ik 
voor de tv wil gaan staan hupsen. Mij niet 

gezien... Ik hou het dus op wandelen met 
mijn hond. En dan neem ik ook graag 
een kijkje hoe winkels zich boven water 
proberen te houden. In veel winkels 
zie je de medewerkers – als de winkels 
überhaupt geopend zijn – vooral bezig 
zijn om dingen op te ruimen, papieren 
te sorteren of  producten in schappen 
te leggen. Maar het is overal angstvallig 
stil. Soms bijna levenloos. Alleen in de 
Jumbo is er een drukte van jewelste: de 
procedures zijn er derhalve de afgelopen 
weken steeds verder aangescherpt. Ik 
mag mijn handen schoonmaken voordat 
ik met een winkelwagentje dat een 
meisje met een vochtig doekje vlug heeft 
afgeveegd, het parcours in de winkel afleg. 
Mijn stappenteller juicht telkens omdat 
ik weer eens elk gangpad heb gehad. En 
bovendien nog andere mensen moet 
proberen uit te wijken. Dat is soms wel 
irritant omdat menigeen blijkbaar denkt 
dat alleen anderen opzij moeten gaan. 
Zo’n alfa-mannetje of  -vrouwtje loopt 
stoïcijns vooruit. Tja, een groot ego gaat 
niet altijd gepaard met grote cognitieve en/
of  sociale eigenschappen. Na het betalen 
aan de kassa gaat de zoektocht verder want 
de uitgang is inmiddels aan de andere kant 
van de ingang. Tussendoor heb ik dan altijd 
van die mooie ontmoetingen met iemand 
die net zo zoekende is als ik maar begrip 
heeft voor de zoektocht van de ander. En 
dan zie je weer dat een glimlach de kortste 
weg is tussen twee mensen.

Gelukkig zijn er meer winkels waar 
ik succesvol en volgens de regels kan 
shoppen: ik houd keurig afstand, pas mijn 
winkelgedrag aan, doe een stapje opzij 
voor iemand anders, ga op een andere 
manier winkelen om onnodige contacten 
te vermijden en probeer nog meer rekening 
te houden met een ander. Glimlachen 
helpt. Ja, ik koop dus bloemen voor de 
woonkamer en de tuin, een tegoedbon bij 
de slijter, een plantentafel in een vintage-
winkel en ga zo maar door. Wel alles veilig 
en met 1,5 meter afstand. Want, ik wil 
niet alleen dat ik en mijn dierbaren deze 
crisis gezond doorstaan maar ook de 
horecagelegenheden en winkels in onze 
wijk.

Kay
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BOBLINE
h a i r  &  b e a u t y

Geldropseweg 61A
5611 SE Eindhoven
T 040 - 211 57 38
F 040 - 291 24 67

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrij 8.30 - 21.00 uur
za 8.30 - 17.00 uur

www.boblinehairandbeauty.nl

Dinsdag t/m Zaterdag

• Amy Deluxe Shisha’s en accessoires • Shisha stones• Shisha tabak • Kooltjes 
• Waterpijpen (glas en acryl) • Diverse Shisha’s 1/2/3 of 4 slangen vanaf 12,50 
• Vaporizers • Puurpijpjes • Grinders • Rolling books 
• Wierook 50 diverse geuren 20 sticks 1,00 • E-sigaret en E-liquids  diverse smaken 
• Rolling papers en tips • Cones • Fillingsystems • Greengo tabak
• CBD olie en E-liquids met 100mg CBD • Zaadjes • Truffels en Kweeksetjes 
• Herbal energizers • Cadeau artikelen •  en nog veel meer leuke artikelen!

Het zijn dus bijzondere tijden 
en daarom deze keer ook 
een bijzondere editie van de 

rubriek culinair. De meeste mensen 
hebben op dit moment voldoende tijd 
om een eens lekker uit te pakken in de 
keuken. Voor lekkere recepten uit het 
Rochusnieuws zul je echter een aantal 
oude exemplaren tevoorschijn moeten 
toveren. Deze keer namelijk geen recept, 
maar tips hoe je heerlijke gerechten uit 
de restaurantkeukens in huis haalt.

De horeca beleeft op dit moment 
moeilijke tijden en hoewel op het 
moment van schrijven er enig 
licht aan het einde van de tunnel 
zichtbaar is zal het nog wel een tijdje 
duren voordat het einde van deze 
tunnel bereikt is.

Thuis 
uiteten

Vanuit persoonlijke ervaring deel ik een 
aantal van mijn favoriete restaurants die 
op dit moment thuisbezorgen of  waar je 
een heerlijke maaltijd af  kunt halen. Mijn 
oproep is om dit vooral te doen en zo 
de horeca te steunen. Dan kunnen we 
na de crisis ook nog gebruik maken van 
de ruime keuze aan prachtige restaurants 
die Eindhoven te bieden heeft.

Bistro Sophie
Deze Bistro heeft mij aangenaam verrast. 
De gerechten waren niet alleen erg lekker 
maar ook nog eens mooi opgemaakt. 
Zelf  even opwarmen volgens de 
bijgeleverde instructies en je schuift zo 
een culinair plaatje op je bord. Kijk op 
www.bistrosophie.nl/afhalen-a-la-carte 
voor meer informatie.

El Puente
Restaurant El Puente staat bekend om 
zijn culinaire wereldreis. Ook tijdens 
de corona tijd kun je hiervan genieten 
en biedt El Puente voor 12,5 euro een 
heerlijk gerecht in het thema van een 
dagelijks wisselend land. Het leuke is dat 
je per gerecht ook nog een bon krijgt 
van 2,5 euro om later te besteden zodra 
je weer bij El Puente kunt gaan eten. 
Eigenlijk betaal je dus slechts 10 euro 
en ik vond het echt de moeite waard. 
Kijk op www.elpuentethuis.nl voor het 
aanbod.

Zarzo
Ja echt waar! Je kunt er zelfs voor kiezen 
om een sterrenrestaurant in huis te halen. 
De keuze is ook nog eens reuze, want je 

Niek

kunt zowel kiezen voor heerlijke tapas 
als een volledig menu met soep, voor- 
hoofd- en nagerecht. Je kunt het dus zo 
gek maken als je zelf  wilt en ik kan je 
vast verklappen dat het verrukkelijk is. 
Kijk snel op www.zarzobestellen.nl en 
genieten maar!

De Burger
Gewoon zin in een lekkere burger dan 
is De Burger mijn favoriet. Je kunt 
natuurlijk een heerlijke burger kant en 
klaar afhalen of  thuis laten bezorgen, 
maar je kunt ook kiezen voor een 
burger box. Deze box bezorgen ze 
op donderdag bij je thuis en bevat alle 
verse ingrediënten voor 2 burgers die je 
zelf  thuis kunt bereiden. Kijk op www.
deburger.nl voor alle informatie.

Drankje?
Veel restaurants bieden ook wijnen aan 
met mooie kortingen ten opzichte van de 
prijzen op de gewone menukaart. Mijn 
tip is echter om voor je drankje binnen 
te lopen bij de Bottle Shop. Erwin helpt 
je graag met het selecteren van een 
passend wijntje bij het zojuist door jou 
online bestelde gerecht van je favoriete 
restaurant.

Wie weet heb je iets aan bovenstaande 
tips, maar kijk vooral ook eens op de 
website van je eigen favoriete restaurant. 
Veel restaurants bieden op dit moment 
leuke alternatieven aan waarmee je ze 
door deze moeilijke tijd helpt en je kunt 
zelf  uiteraard genieten van een heerlijk 
avondje thuis uit eten. Bon appetit!

Zelfstroom
Deze maand zijn in de 
Rochusbuurt folders met de titel 
“Zonnepanelenproject in de 
gemeente Eindhoven” verspreid.

De folder belooft een aantrekkelijk 
aanbod voor het huren van 

zonnepanelen. Ook in andere buurten 
van Eindhoven heeft Zelfstroom in het 
verleden deze folders verspreid.

Op de website van het Vonderkwartier 
staat (heeft gestaan) een kritisch artikel. 
Zij hebben het een en ander uitgezocht 
over het aanbod van Zelfstroom. 

Uit het artikel van het Vonderkwartier: 
“Ondanks dat de folder anders 
suggereert, de gemeente Eindhoven 
heeft hier niets mee te maken. Zelfstroom 
is een landelijk opererend bedrijf  dat 
niet samenwerkt met de gemeente 
Eindhoven. In de folder wordt uitgelegd 
dat je bij Zelfstroom zonnepanelen op 

je eigen dak kunt huren. Dat lijkt niet 
verkeerd: zonnepanelen op je eigen dak 
zonder investering in één keer, voor een 
beperkt bedrag per maand. Maar er zijn 
andere – en voordeligere – manieren 
om voor een klein bedrag per maand 
zonnepanelen op je dak te laten leggen.”

Conclusie: Zelfstroom heeft helemaal 
niets met de gemeente Eindhoven te 
maken en je bent dubbel zo duur uit als 
je met hen in zee gaat. Wees kritisch als 
je in wilt gaan op dit soort aanbiedingen.
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Buurt-info
Buurtbestuur

Yolande Voskes  tel: 06 23 70 27 30 

Gijs van Stiphout            tel: 06 34 71 03 34

info@debuut-rochusbuurt.nl

www.debuut-rochusbuurt.nl

Activiteiten Rochusbuurt

Info & aanmelden / organiseren 

activiteiten via Buurtbestuur

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam

Walther Willems                  tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Joris Westerwoudt  tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

Speeltuincommissie

Maartje van den Boogaard

Redactie Rochusnieuws

rochusnieuws@gmail.com

Wijkagent

Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den 

Elzent, Irisbuurt, Looiakkers, Rochusbuurt 

Koen van Grinsven tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

Jeroen van Nierop tel: 14040

j.van.nierop@eindhoven.nl

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

Marita Kuster tel: 14040

Agenda

Afvalkalender 
Rochusbuurt 
& St. Jorislaan

Kijk voor de meest actuele 
ophaaldata op: 
www.cure-afvalbeheer.nl of 
download de Cure app.

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan: 
26 mei | 9 en 23 juni | 7 en 21 juli

Rochusbuurt: 
zaterdag 23 mei (i.v.m. Hemelvaart) | 
4 en 18 juni | 2, 16 en 30 juli

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan: 
19 mei | 2, 16 en 30 juni | 14 en 28 juli

Rochusbuurt: 
28 mei | 11 en 25 juni | 9 en 23 juli

Ophalen oud papier:
27 mei | 10 en 24 juni | 8 en 22 juli

Inleveren plastic | glas:
Dagelijks: containers parkeerterrein 
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Aanleveren kopij
In juli verschijnt nummer 175 van 
deze buurtkrant!

Heeft u daarvoor kopij, leuke tips 
of  mooie foto’s? Wij ontvangen 

deze heel graag. 

U kunt uw bijdrage tot en met vrijdag  
26 juni mailen aan: rochusnieuws@
gmail.com of  geef  de bijdrage af  bij 
Hoefkestraat 12.

Merel in 
de tuin
Al enige tijd hebben we een 
broedende merel in de tuin. Op zich 
niet iets bijzonders, alleen deze is 
in haar eentje en het nest heeft ze 
pal boven de grijze afvalcontainer 
gemaakt. Elke keer dat we afval in 
de container doen, kijken we recht in 
de oogjes van een vrouwtjes merel.

Ze beweegt dan niet. Zit doodstil 
op haar nest. Regelmatig vliegt 
ze van het nest af. Waarschijnlijk 

om eten te zoeken. We hebben tijdens 
haar afwezigheid gekeken in het nest 
en inderdaad, er liggen drie groen-
gespikkelde eitjes in. Het mannetje is in 
geen velden of  wegen te bekennen of  
te horen. Die is door de buurtkatten te 
grazen genomen en verorberd. Of  hij 
vond het te link om boven die container 
een nest te maken. 
Maar vrouwlief  dacht daar blijkbaar 
anders over. Wat veel mannelijke 
buurtgenoten wel bekend voor zal 
komen. Inmiddels is de merel al een 
week of  twee aan het broeden. Het lijkt 
ons geen ideale situatie: alleenstaande 
moeder die zelf  voor de kost en de 
eieren moet zorgen.

Normaal doet een merel twee tot 
drie weken over het uitbroeden van 
het ei. En het begint er dus nu om te 
spannen. Zit ze op een paar, vanwege 
haar etenstochtjes, inmiddels koude en 
levenloze eitjes of  is er nog hoop. We 
hopen natuurlijk op het laatste. Aan de 
andere kant: als een jonge vogel uit het 
nest valt, kan die ook nog in de container
komen. Of  al hippend in de vijver. In het 

verleden hebben we daar toch regelmatig 
drenkelingen uit moeten halen. En niet 
allemaal springlevend.

Heeft het te maken met de lock-down 
dat ze zo dicht bij ons een nest heeft 
gebouwd? Je ziet op internet videootjes 
van wilde dieren die een kijkje komen 
nemen in de stad. Poema in Chili, herten  
op het gazon, beren in je tuin. Wie weet.

Ad Foto: Ad  v/d Kolk

We zijn inmiddels een paar dagen verder 
en het lijkt erop dat er jongen uit de 
eitjes zijn gekomen. Ze maken niet veel 
kabaal als je vlakbij het nest komt. Dat is 
een veeg teken. Normaal beginnen ze te 
piepen als een gek om maar de aandacht 
van hun ouders te trekken. Het beweegt 
nog wel in het nest maar het is niet van 
harte. De moeder vliegt af  en aan. Soms 
met lange tussenpozen.
Vandaag: drama. Bij het openen van 
de tuindeur zien we twee vogellijkjes 

“Heeft het te maken met 
de lock-down dat ze zo 
dicht bij ons een nest 

heeft gebouwd?”

De jaarlijkse rommelmarkt zal dit 
jaar helaas niet plaatsvinden. Dit 
vanwege het Covid-19 virus en de 
nog zeer precaire situatie waarin 
wij ons nog met elkaar bevinden. 

GEEN 
Rommelmarkt 
14 juni

Het is nu niet verantwoord en 
wenselijk om een dusdanig 

evenement te organiseren. We gaan 
er van uit dat we volgend jaar wel 
onze gezellige rommelmarkt kunnen 
organiseren. 

Dat geeft jullie ook wel weer de tijd om 
al je oude spulletjes op je gemak uit te 
zoeken, vast te voorzien van een mooi 
prijsje en weet je ook meteen of  je één 
of  twee kramen moet reserveren ;)

Deze keer geen agenda, alle 
activiteiten en evenementen zijn 
afgelast. 

De maanden mei en juni is de Buut 
gesloten. Dit in verband met 

maatregelen omtrent het Corona virus 
en de afronding van de verbouwing 
(zie artikel op de voorpagina).
 
Maar zijn er mensen met ideeën voor 
alternatieve activiteiten: plannen 
worden met open armen ontvangen! 
We horen het graag via: info@debuut-
rochusbuurt.nl

op de grond liggen. Behoorlijk grote 
vogeltjes. Weliswaar kaal met hier en 
daar wat pluis, maar toch groter dan je 
zou verwachten gezien de onregelmatige 
voedselvoorziening. Misschien heeft 
de moeder gehamsterd en hebben de 
kleintjes de voorraadkast inmiddels 
geplunderd. Het lijkt toch op dat er te 
weinig voedsel aangevoerd is. Beide 
vogeltjes zijn zo te zien vakkundig 
uit het nest gewerkt. Ze liggen op een 
behoorlijke afstand van het nest. Goed, 
wat nu. Vogeltjes begraven, groenbak of  
terug aan de natuur geven. Er vliegen 
genoeg kauwtjes en eksters rond in onze 
buurt. Toch maar de groenbak, alhoewel 
we niet weten of  dat wel de juiste manier 
van afvoeren is. Dan zitten we nog met 
het nest. Wat gaan we daar mee doen? 
Laten we het zitten en geven we het nog 
een tweede kans of  verwijderen we het. 
Het nest zit echt veertig cm boven de 
klep van de grijze container. Dat is toch 
niet handig en geeft weer veel onrust 
bij het uitbroeden en opvoeden van de 
volgende generatie. Dus het nest hebben 
we ook maar verwijderd. 

Tsjonge, jonge. En dat allemaal 
terwijl Nederland ten onder gaat aan 
honderdvijftig cm. Het is me wat. 
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BEVRIJDINGSDAG!
Joden:

Toen Hitler Nederland 
had veroverd was er 
eerst niet zo veel te 
merken over de Joden. 

1) Wat voegde de Britse 
    spionnen toe aan het 
    eten van Hitler?

Een Britse spion 
heeft geprobeerd 
een vrouwelijk 
hormoon toe te 
voegen aan het eten 

1

2

3

Bijzondere Weetjes:

Weerstand & verzet

Ninne

Madee

QUIZ

KidsTalk
Wie ben je? 
Mimi Dings
Hoe oud ben je? 
6 jaar
Wie zijn je 
ouders, zusjes of 
broertjes? 
Karen, 
Menno & 
Madee
Naar welke 
school en klas 
ga je? 
De Hassel-
braam 
groep 2

4

5

Maar langzamerhand mochten 
Joden niet meer naar de 
zwembaden, sportclubs en 
restaurants. Joodse dokters 
mochten alleen maar Joodse 
patiënten behandelen.
 
Ze moesten sterren dragen op 
goeie zichtbare plekken. 

Er ontstonden zelfs Joden-
wijken. In die straat waren dus 
alleen maar Joden te zien.

Illegale pers:
Bijna meteen na de inval op 
Nederland kwamen mensen 
in actie. Illegale kranten en 
radio uitzendingen.

Stakingen:
Sommige regels van de Duitsers zorgde voor 
weerstand en verzet. Door één van de regels 
kwamen drie grote stakingen, hierdoor 
kwam bijna heel Nederland in opstand. Van 
brandweerman tot krantenjongen. Veel 
mensen werden opgepakt en weggevoerd.

Verzetsdaden:
De bezetting wordt op heel veel manieren 
tegengewerkt. Dit is erg gevaarlijk, want je 
wordt zwaar gestraft als je gesnapt wordt.

van Hitler, zodat hij minder 
agressief zou worden.

Onder in de grote Moskee in 
Parijs hielp men joden om te 
ontsnappen aan de Nazi’s.

De neef van Hitler is geboren 
in Liverpool en vocht mee met 
de geallieerden.

De Fransen sneden de lift-
kabels van de Eiffeltoren door, 
zodat de Nazi’s met de trap 
omhoog moesten als ze hun 
vlag wilden ophangen.

Hitler wilde van Moskou een 
meer maken door de sluizen 
van het Moskou-Volga-kanaal 
open te zetten.

Vrouwelijke hormonen

2) Waar zaten de Joden
    in de Moskee van
    Parijs?

3) Met wie vocht de
    neef van Hitler? Met de 
    geallieerden of met het
    Duitse leger?

In de grotten onder de Moskee

4) Waarom wilden de
    Fransen de liftkabels
    van de Eiffeltoren
    doorsnijden?

5) Waarom wilde Hitler de 
    sluizen van ‘t Moskou-
    Volga-meer open zetten?

Geallieerden

Zodat de Duitsers met de trap mesten

Om Moskou te laten overstromen

Puk

Cato

Van 
deze 

weetjes  kan 
je gebruik 

maken bij de 
Quiz!

Wat is je lievelings-
Les: 
Op de Ipad
Eten:   
Pannenkoeken
Vakantieland:
Frankrijk
Snoep:             
TumTums          
Kleur:
Blauw
Dier:
Apen
Tv-programma: 
De Boterhamshow
Waaraan heb je een hekel? 
Ruzie maken
Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal
Hoelahoepen
Kleuren
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Ik ben zorgzaam. 
Ik hou niet van wachten.
Van welke muziek hou je? 
Sprookjesmuziek
Vind je de Rochusbuurt leuk om in te wonen? 
Ja
Waarom? 
Omdat er veel kindjes van school 
wonen.
Wat wil je later worden? 
Freerunner
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Isis Boon


