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Dames en heren: we mogen weer!!! Het legendarische Running 
Dinner gaat weer door! Desnoods gaan we eerst door de teststraat, 
maar we laten het niet twee keer door onze neus boren.

Running Dinner
Zaterdag 6 
november 2021

Voor alle mensen die de 
laatste jaren in de buurt zijn 
komen wonen of  nog niet 
eerder hebben meegedaan; 

deze avond wil je niet missen! Het is een 
unieke kans om meer mensen in de buurt 
te leren kennen, bij je buurtgenoten 
binnen te kijken en om eens met anderen 
een hapje te eten. Je weet van tevoren 
namelijk  niet bij wie je aan tafel belandt.
 
Stel je voor; jij en een maatje schrijven 
je in voor Running Dinner. Een aantal 
dagen voor die avond krijg je te horen 
voor hoeveel mensen jullie moeten 
koken, en welk gerecht je moet maken. 
Stel je krijgt het voorgerecht: Om 18.30 
gaat de bel, het eerste stel staat voor je 
deur. Even later gaat de bel opnieuw, 
waarschijnlijk ben je nu compleet. Je gaat 
gezellig proosten en genieten van het 
voorgerecht. Tegen het eind opent ieder 
stel een envelop waarin staat waar je 
verwacht wordt voor het hoofdgerecht. 
Per stel ga je op pad naar je nieuwe adres, 
voor het volgende gerecht met weer 
andere tafelgenoten. En zo ga je verder 
naar het nagerecht en het “eindfeest”.  
Ieder jaar komen we met een nieuw 
thema, het is leuk als je je creativiteit 

erop los laat met het koken, of  met de 
aankleding of  wat dan ook... maar het 
is natuurlijk geen vereiste. En of  je nou 
goed kan koken of  niet, daar gaat het 
natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om 
de gezelligheid!

Het thema volgt bij de volgende 
persconferentie, maar zet het vast in 
je agenda! We hopen zoveel mogelijk 
deelnemers te mogen ontvangen. Mocht 
je zelf  een idee voor een thema hebben 
dat mag je ons natuurlijk ook mailen.
Aanmelden of  meer informatie nodig?  
Mail naar rrd040@gmail.com. 

Inschrijfgeld bedraagt vijf  euro per 
persoon. Voor de inschrijving willen we 
graag de volgende gegevens:
• Naam, adres, telefoonnummer en 

email.
• Het aantal personen dat mee doet.
• Voedsel allergieën/-restricties (maar 

zet je dieet als het enigszins kan een 
avondje opzij...)

Inschrijven is mogelijk tot 28 oktober, 
hopelijk ben je erbij!

Bert, Koen & Maaike

De buurtvereniging heeft een 
bruikleencontract met Wooninc 
over het gebruik van de Buut. 
We betalen geen huur maar zijn 
wel verantwoordelijk voor al het 
onderhoud, zowel binnen als 
buiten. 

Binnen is alles inmiddels opgeknapt, 
maar het schilderwerk van de 

kozijnen aan de buitenzijde verkeerd 
in zorgelijke staat. 

Dit gaan we in de komende zomer-
schoolvakantie aanpakken. Een 
flinke klus weer. Dus mocht je in de 
komende vakantieperiode een dagje 
over hebben, meld je dan aan op 
rochusbuurthuis@gmail.com. 

Dan zorgen we er samen voor dat de 
buitenkant van de Buut er vanaf  het 
nieuwe seizoen óók weer picco bello 
uitziet! 

Frank van der Laak

Een likje 
verf...
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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 st. in de Rochusbuurt.
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Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Een paar maanden zijn de bouw-
vakkers nu bezig en langzaam 
beginnen de contouren van onze 
nieuwe Geldropseweg zichtbaar te 
worden. 

Het gaat voorspoedig en over 
een aantal maanden weten 
we niet meer beter. Je zou 
bijna vergeten dat er vijf  jaar 

hard werken aan vooraf  gingen. In 2016 
werden 850 handtekeningen opgehaald 
en aangeboden aan de gemeente ter 
ondersteuning van het burgerinitiatief  
‘herinrichting Geldropseweg’. Na een 
jaar lang soebatten met de politiek 
werd op initiatief  van de gemeenteraad 
toch besloten de Geldropseweg aan te 
pakken. Daarna volgde een proces van 
veel vergaderingen met de gemeente 
en de werkgroep Geldropseweg. De 
werkgroep, bestaande uit bewoners uit de 
Rochusbuurt, Irisbuurt en Cingelshouck 
hebben heel veel vrijwillige uren in de 
Geldropseweg gestoken. Bijzonder 
hierbij was de samenwerking met de 
gemeente en de ruimte die de werkgroep 
hierbij kreeg.

Tijd dus om deze mensen te bedanken… 
en zo geschiedde. Op zaterdag 10 juli 
organiseerde de drie buurten een diner 
voor alle mensen van de werkgroep en de 
gemeente die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de Geldropseweg. 

Na een drankje bij de Buut, werd er bij 
de Bottleshop geproost op het resultaat 
(dank aan Erwin voor de heerlijke 
bubbels)! Daarna stond een mooi 
gedekte tafel klaar bij de Blokhut en 
werd er een vier gangen diner geserveerd 
door Jan en Anneke uit de Irisbuurt (veel 
dank!!).  Aan tafel was er ruimte om 
terug te blikken op een uniek proces en 
kwamen er mooie verhalen los!
Gemeente Eindhoven en werkgroep 
Geldropseweg, dank voor jullie inzet 
voor een prachtige weg die onze buurten 
gaat verbinden!

Groet, Yolande

Geldropseweg: 5 jaar werk!

Aanleveren 
Kopij
In september verschijnt 
nummer 182 van deze 
buurtkrant!

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

moet er iets van uw hart? Wij 
ontvangen het heel graag. 
U kunt uw bijdrage tot en met  
vrijdag  10 september 2021 
mailen aan: rochusnieuws@gmail.
com of  geef  de bijdrage af  bij 
Hoefkestraat 12.

Een tijdje geleden zag de 
dikke man een sticker op een 
lantaarnpaal ergens in het 
centrum van Eindhoven. Wat 
erop stond was volgens de 
dikke man goed getroffen: 
“Das Leben ist kein Ponyhof ”.  

Ponyhof  klinkt in het Duits wel 
goed. Maar vertaalt mag het 
er ook wel zijn: “Het leven is 

geen Ponypark”. Dat is een beetje de 
stemming van de dikke man. Het schiet 
maar niet op met het weer (toch wel veel 
buitjes in Limburg), de Geldropseweg, 
het corona-gedoe (dat begint nu weer 
met spectaculaire R-getallen, te danken 
aan onze jongvolwassen, feestvierende 
buurtgenoten; de statistieken zijn 
bij de dikke man opvraagbaar), boze 
buurvrouwen, de nieuwbouwplannen, 
de hondendrollen, boze witte mannen, 
boze zwarte mannen, boze buurmannen 
en oranje-prutsers. Ach man, was het 
leven maar een Ponypark. Gewoon met 
je partner en zeurende kinderen naar het 
park. Je zet ze op een pony en je bent 
even verlost van de kleine dictators en de 
autocraat. Geen gezeur aan je kop, geen 
moeilijk gedoe met het leven. Maar nee 
dat is voor de gemiddelde buurtbewoner 
niet weggelegd. Een Ponypark als ideaal, 
dat idee had de dikke man voor ogen. 
Maar in een Ponypark lopen pony’s. En 
dat zijn geen echte paarden want pony’s 
zijn lilliputter paarden.
En die hebben natuurlijk wel weer eten, 
hooi, stro en poepscheppers nodig. Dus 
misschien toch niet zo’n goed idee om 
het leven als een Ponypark te zien. Aan 
de andere kant is het voor de Ponypark 
consument wel lekker om op de vette rug 
van een lilliputter paard een paar rondjes 
te rijden op een afgegraasd terrein. 
Wellicht kan het Rochusbuurtbestuur 
een pony aanschaffen en die in het 
speeltuintje laten grazen en laten 
berijden. Hebben al die moeders en 
vaders ook wat meer tijd om ‘effe bij 

te kletsen’ zonder geïnterrumpeerd te 
worden door het kleine volk.
Maar wat schetst de dikke man zijn 
verbazing. Er is een digitaal Ponypark 
in de Rochusbuurt! En daarin lopen 
veel pony’s rond met op hun rug, de 
dikke man zal het maar zeggen, ietwat 
zelfgenoegzame buurtburgers. Die veel 
zaken al dan niet gratis ter overname 
aanbieden en heel veel houden van hun 
pony’s, honden en katten. Zoveel zelfs 
dat ze hun pony’s, honden en katten 
gezellig een drukje laten doen op de 
stoep en het openbare groen van de 
gemeente Eindhoven. Ja, ja u leest het 
goed! Gewoon in het groen van de 
gemeente! Of  dat verboden is? 

Het leven is geen Ponypark

“Er is een digitaal 
Ponypark in de 
Rochusbuurt!”

De dikke man denkt van wel. Dat is net 
zo verboden als het misbruik maken van 
het logo van de gemeente Eindhoven. 
Zoals een onverlaat in de buurt dit 
onlangs heeft gedaan. Potverdorie! Een 
geprinte poster aan een boom ophangen 
om pony-, honden- en kattenvrienden te 
waarschuwen voor zogenaamd gestrooid 
rattengif! Hoe bestaat het! De dikke 
man is nu echt boos en vraagt zich af  of  
deze buurtbewoner niet rechtsstatelijk 
verwijderd kan worden. Laten we met 
alle buurtbewoners op zoek gaan naar 
die afschuwelijke, asociale buurtgenoot! 
Na zo’n voorval denkt de dikke man er 
nu serieus over na om te verhuizen. In 
zo’n buurt wil je toch niet wonen. 
Om toch nog positief  na al dat 
verschrikkelijke nieuws over rattengif  
in de buurt te eindigen, wenst de dikke 
man u allen en de bigotes toch een 
mooie zomer zonder rattengif  maar wel 
met een ‘kleine mensen’ paard in ons 
speeltuintje als attractieve afleiding. Het 
gaat u goed de komende maanden.

De dikke man



ROCHUSNIEUWS4 5ROCHUSNIEUWSJULI - AUGUSTUS 2021 NO.181NO.181 JULI - AUGUSTUS 2021

Tuinstraat 25  • 5611 PL • Eindhoven • T: 040 243 85 25 
E: info@gebitplus.nl • W: www.gebitplus.nl

+ 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.

De nieuwe bewoners hebben 
grondig verbouwd en ondanks 
mijn angst voor teveel 

vernieuwing, hebben zij, met behoud van 
alle authentieke elementen,  het originele 
karakter weten te bewaren. Bovendien 
hebben zij qua isolatie én duurzaamheid 
alle moeite gedaan de woning zo modern 
mogelijk te maken. Het resultaat is dat 
het daardoor een fantastische combinatie 
van oud en nieuw is geworden en voor de 
komende vijftig jaar zorg zal dragen voor 
een zeer comfortabele woonbeleving, 
nota bene: midden in de stad!

Curieus is dat de nieuwe bewoner van 
beroep BAKKER is, weliswaar een grote 
bakker met veel filialen in de regio, maar 
óók omdat het pand toen ik het zwaar 
verwaarloosd aankocht, nog een gedeelte 
van een oude bakoven had, die hebben 
wij destijds gesloopt en de vuurvaste 
steentjes zijn bij vrienden van mij voor 
een nieuwe openhaard gebruikt...

De geschiedenis van het pand gaat eerlijk 
gezegd verder terug als het door jullie 
genoemde jaartal, dat komt enerzijds 
omdat pas in de Napoliontische tijd het 
kadaster werd opgezet en dat heeft jaren 
gevergd! Bovendien zijn toen alle huizen 
die er al stonden/waren bij de inschrijving 
in dat kadaster, met het inschrijvingsjaar 
als bouwjaar opgetekend. In het 
kadaster noch bij de gemeente bestaan 
bouwtekeningen van dit pand, hetgeen 
ook het proefondervindelijk bewijs is 
dat het van vóór de oprichting van het 
kadaster is (het kadaster was pas ergens 
rond 1840 compleet).

Toen ik nog met de verbouwing 
bezig was, direct na de verkoop, 
zocht ik contact met de toenmalige 
gemeentearchivaris Jan Tops, omdat ik 
toch wel ontdekte dat het huis eerder 
meerdere gedaanteverwisselingen had 
ondergaan. Tops heeft me vaak van 
informatie over het huis voorzien die hij 

ook, al of  niet toevallig, tegenkwam bij 
zijn historisch onderzoek.
Het zou ooit begonnen zijn met een: 
aanlegplaats voor voerlui... een soort 
herberg voor koetsiers om te overnachten 
en waar de paarden werden gewisseld. 
Bewijs hiervoor is er in overvloede 
gevonden omdat bij iedere spade in 
de grond, er kapotte borrelglaasjes en 
stukken van aardewerk pijpenkoppen 
tevoorschijn kwamen! Op de zolder 
onder het onbeschoten dak, waren nog 
diverse piepkleine kamertjes, met een 
glazen dakpan voor het licht... waar 
ikzelf  destijds kinderkamertjes van heb 
gemaakt. In den hof, de tuin achter 
het huis hebben grote schuren gestaan 
voor de paarden, voor hooi en wellicht 
ook voor karren en misschien ook als 
slaapplaats! 

NB de Stratumsedijk was niet alleen 
een uitvalsweg van Eindhoven naar 
Stratum, maar ook een hoofdverbinding 
zuidwaarts, te weten  Hasselt en Tongelre 
in België, de route naar Maestricht.

Vervolgens is het pand midden 19e 
eeuw verbouwd, grondig verbouwd tot 
een “stadsvilla” en zouden er diversen 
voorname mensen hebben gewoond. 
Toen pas is de voorgevel bepleisterd en 
zijn er omlijstingen rond de ramen en 
hoekornamenten aangebracht. Begin 
1900 is er een Bakkerij in gevestigd tot 
vlak voor de tweede wereldoorlog er 
een postkantoor in kwam, vele van mijn 
generatie weten dat nog. 

Na de bakkerij is het nog een studenten-
huis geweest totdat ik het kocht en 
het verbouwde tot een “Zaak in 
Antiquiteiten en oude kunst”. Later nog 
een “Prentenkabinet”  een antiquariaat, 
totdat we ons vestigden in de Piazza. Zelf  
altijd blijven wonen, met veel genoegen 
en toch zonder spijt vertrokken naar een 
appartement aan den Dommel. Ikzelf  
kwam van de Dommelstraat naar de 
Stratumsedijk... dus de “cirkel is rond”.

Stratumsedijk 51 in 1915 toen het een bakkerij was

Oudste huis van de Rochusbuurt Een toelichting op de foto; deze heb ik 
met veel moeite weten te verkrijgen. De 
oud gemeente archivaris Jan Tops had 
contact met diverse verzamelaars van 
ansichtkaarten en hij bemiddelde voor 
deze ansichtkaart, waar ik toen al 25 
gulden voor moest betalen! 

Wanneer we de personen op de foto 
uitvergroten zien we dat er een man in 
uniform in de deuropening staat, lijkt 
haast wel een officierstenue... Ook is er 
een bakker of  bakkersknecht te zien. Dan 
ook een voorname vrouw die zich door 
haar kleding weet te onderscheiden, géén 
schort. Dan de man met het koffertje, 
is hij een handelsreiziger, in ieder geval 
een keurig net geklede man met hoed? 
Vluchteling uit België wellicht, ten tijde 
van de eerste wereldoorlog, Nederland 
was neutraal en nam bijna een miljoen 
vluchtelingen op! 

Yvonne Henderson, zij schrijft een boek 
over Stratum, zegt het volgende over 
de foto: ‘Het zou me niets verbazen als 
de man in uniform een ingekwartierde 
soldaat is, het was tenslotte 1915 
en oorlog. Voor wat betreft de 
bakkersknecht en de handelsreiziger, dat 
denk ik ook. Dan zou de bakkersknecht 
en de vrouw iemand van Houbraken 
geweest kunnen zijn.’ 

Frits Meerhoff

Als reactie op jullie artikel in de laatste Rochusnieuws, toch 
even wat aanvullende informatie: ik was vanaf  1973 bewoner en 
eigenaar van het oudste pand van de Rochusbuurt: Stratumsedijk 
51! Sinds oktober vorig jaar niet meer, ik ben 300 meter verderop 
gaan wonen!

Geldropseweg 105
5611 SE  Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

Tel. 040-211 18 65

info@audiotvcentrum.nl

Al ruim 40 jaar een vertrouwde naam
Ruim 900m2 Audio en Video plezier
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• onderhoud

• APK-keuring

• schadeherstel

• banden

• in-en verkoop personenwagens

• airco-service

Heezerweg 77a

5614 HB Eindhoven

tel: 040-2112595

“Ik voel me stik thuis in 
de wijk. Maar ik woon 

hier al zo achterlijk lang.”

Ik woon inmiddels bijna 4 jaar 
in deze mooie wijk waar ik me 
nu al helemaal thuis voel. En in 
elk jaar was er iets bijzonders: in 

het eerste jaar mijn scheiding, jaar 2 de 
herverkiezing in de gemeenteraad van 
Eindhoven, jaar 3 het leren kennen van 
Mario, en in jaar 4 het leren leven met 
een pandemie. Wat heb je dan wel niet 
allemaal te vertellen als je al 50 jaar in de 
wijk woont? Dus, vandaag ga ik op de 
koffie bij Cora. Het is immers maar de 
hoek om. En jij mag mee.

Als kind in de Kettingstraat
“Toen ik 7 jaar oud was, verhuisden mijn 
ouders van Den Haag naar Eindhoven. Pa 
kreeg een nieuwe baan in Eindhoven. En 
bovenop het werk kreeg ie via het werk 
ook nog een huis op de Kettingstraat. Ik 
groeide hier op straat op. Dat was nog 
voordat ze de huizen aan de linkerkant 
moesten afbreken omdat het gebruikte 
materiaal te slecht was. Uiteindelijk ben 
ik nu juist aan deze kant van de straat 
beland in deze woningen van begin jaren 
90.” Cora lacht: “Eigenlijk heb ik mazzel: 
ik woon in een fijne woning maar hoef  
er niet tegenaan te kijken.”
Tegenwoordig gaan de kinderen naar de 
Hasselbraam maar vroeger was dat een 

Ben je soms niet ook 
benieuwd wie er allemaal 
in onze wijk wonen? Er 
zijn zoveel verschillende 
woningen met (bijna) 
allemaal een eigen karakter. 
Daarom ga ik namens het 
Rochusnieuws regelmatig op 
bezoek bij buren om voor 
ons allemaal een tipje van 
deze sluier op te lichten.

jongensschool, de meisjes gingen naar 
de Mariaschool, die op de plek van de 
huidige Wilgenhof  stond. “We moesten 
’s ochtends de Jorislaan oversteken, een 
echte laan met prachtige grote bomen 
die bestraat was met kinderkoppen. Op 
de oversteekplaats waren stoplichten die 
je moest aanzetten met een sleutel. Kun 
je je dat voorstellen?” Cora is helemaal 
verbouwereerd dat dat soort dingen haar 
opeens te binnen schieten.
“Mijn eerste levensfase in de Rochusbuurt 
eindigde, toen mijn moeder vond dat 
de steeds meer vrijgevochten sfeer met 
studenten en hippies geen geschikte 
omgeving voor ons was. Maar we bleven 
wel in Stratum, op de Heezerweg, net 
buiten de Ring.”

Wilde-haren-dagen in de Pastoor 
Dijkmansstraat
Na de middelbare school begint voor 
iedereen de zoektocht: wat wil ik hoe 
en waar gaan doen? Dus samenwonen, 
een beetje studeren, verhuizen, werken, 
weer studeren, relatie, verhuizen (even 
in sneltreinvaart want anders schrijf  ik 
het hele Rochusnieuws vol). “Op een 
gegeven moment kwam er een kamer 
vrij op de Pastoor Dijkmansstraat 28. 
En wat was het toen gaaf  hier. Het was 

een vrijgevochten buurt en de kroeg was 
gezellig. Hier zaten altijd studenten en 
scholieren want het bier was goedkoop. 
Toen was een kroeg in de buurt nog 
welkom – immers had niemand er last 
van want iedereen kwam hier.” Ideaal 
dus voor de wilde haren. En Cora had er 
blijkbaar nogal wat van. Maar de volgende 
verhuizing stond alweer op stapel. Nu 
volgde een tijdje in de Bloemenbuurt. 
Die had wel een verleidelijke naam, maar 
kon Cora blijkbaar maar tijdelijk bekoren.
Destijds was mond-tot-mondreclame 
handig om een woning te vinden. En 
Cora kende nog wel mensen op de 

Pastoor Dijkmansstraat. En die vertelden 
haar dat nummer 20 binnenkort vrij zou 
zijn. “Ha”, lacht Cora, “in het laatste 
nummer stonden al die 100 jaar oude 
huizen. Mijn woning was uit het jaar 
1912. Dan wordt wonen een beleving: 
een losse gaskachel zodat het leven 
zich in de winter afspeelde in de directe 
omgeving van de kachel. Door de 
enkelsteens muren voelde je de winter. 
Ik moest de waterleidingen aftappen in 
de badkamer en in de keuken of  op de 
sportschool douchen.” De tuin werd wel 
twee keer zo groot omdat Cora en de 
buren de schutting weghaalden. Jeetje, 
wie zou dit tegenwoordig nog doen?
“Uiteindelijk heb ik er toch 15 jaar 
gewoond – en het was altijd feest. 
Dan neem je de gebreken van zo’n 
huis wel voor lief. Dat verandert als je 
kinderen krijgt. Mijn eerste zoon is in 
1993 geboren. Wat was ik blij dat ik op 
een dag een leegstaande woning op de 
Kettingstraat zag.”

Moederen in de Kettingstraat
Ook in 1993 kreeg je niet zomaar 
een woning. “Nadat ik had gezien 
dat de woning op de begane grond in 
de Kettingstraat leegstond, belde ik 
meteen de woningcorporatie op. ‘Sorry, 

Op 
bezoek 
bij... 
Cora

Foto’s & tekst: Kay Sachse

mevrouw, de woning is al weg.’ Maar 
een week later kreeg ik een telefoontje: 
nummer 1 op de lijst was niet langer 
een stel en nummer 2 was naar Australië 
vertrokken.” 
De verhuizing kon dus komen. Inmiddels 
woont Cora al 27 jaar in een huurwoning 
op de begane grond in de Kettingstraat. 
“Mijn kinderen zijn in dezelfde straat 
opgegroeid waar ik ben opgegroeid, ook 
al gingen zij dan naar de Hasselbraam. 
Er zijn nog steeds studentenhuizen in de 
straat, sommige heel fijn, andere minder. 
Een goede vriendin van me woont om 
de hoek. Toen ze hier kwam wonen, 
woonde zij in een studentenhuis. Nu is 
het hele huis van haar. (Oei, ik voel een 
verhaal. Mag ik eens bij je langskomen, 
Nienke?).
“Ik heb heerlijke mazzel gehad met 
dit huis. Ik voel me stik thuis in de 
wijk. Maar ik woon hier al zo achterlijk 
lang. Natuurlijk is het jammer dat het 
revolutionaire elan verdwenen is. Toen 
zou niemand op Forum of  zo hebben 
gestemd. Het was een progressieve 
buurt. Maar ik ben heus niet de enige die 
nog steeds hier woont. Ik heb nog steeds 
met veel mensen van toen contact. En 
ik geniet nog steeds van de jonge vibes 
in de stad, ook al zijn mijn twee zonen 
inmiddels ook de deur uit.”
 
Ha, wat een gezellige zaterdagochtend. 
We hadden ook meer dan één kopje 
koffie. Wie weet wie ik de volgende 
keer zal tegenkomen. Beslist iemand 
met een eigen, persoonlijk verhaal? Jou 
misschien? Stuur me dan een uitnodiging 
via rochusnieuws@gmail.com.
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Weet je nog? In het laatste 
nummer van het Rochusnieuws 
passeerden talloze 100-jarige 
panden de revue. Zo veel 
jubilarissen! Mijn eigen woning 
met zo’n slordige 90 jaar moet 
echter nog een paar jaartjes 
wachten voordat deze de krant 
haalt. 

Beter een 
blauwtje 
lopen dan 
een groentje 
blijven

beland. Dus, afbreken en nieuwbouw 
zat er niet in. Restauratie van de gevel en 
het schoorsteen echter wel. “Ze konden 
het dus niet afbreken. Jullie zijn zeker 
op zoek naar een gek die het wil kopen. 
Nou, die staat voor je”, vertelt Herman 
met een brede glimlach.

Geschiedenis in een notendop
Johannus van Bergeijk, die naam is 
belangrijk, en zijn initialen staan op de 
schoorsteen die vandaag de dag nog 
het perceel kenmerkt: JvB. De in 1832 
geboren Van Bergeijk richtte in 1859 een 
blauwververij op. Vreemd genoeg had 
hij ook nog een koffiehuis en een slijterij. 
Voor het verven van stoffen werd ooit 
wede gebruikt maar sinds de handel 
met India steeds makkelijker verliep, 
werd vaker indigo gebruikt om stoffen 
te verven. Mensen die thuis of  op kleine 
schaal stoffen weefden, konden deze 
hier laten verven. Ook handig om na het 
overlijden van je echtgenoot de eigen 
kleding een donkere kleur te geven. De 
kuipen die ooit hiervoor zijn gebruikt, 

Dus steek ik even de straat 
over om een bezoek te 
brengen aan het pand 
op het voormalige 

adres Hoefkestraat 68. Dat wordt  
zeker interessant, bovendien ben ik 
zelfs uitgenodigd door Herman van 
Herwaarden van de Blauwververij – zo 
loop ik zeker geen blauwtje.

Op de monumentenlijst 
We kennen allemaal onze volgebouwde 
wijk met veel steen – en weinig groen. 
Maar als ik het tuinpoortje van nummer 
72 op de St. Jorislaan opendoe, geloof  
ik mijn ogen bijna niet: een groene 
oase in het hart van de stad. En dat op 
historische grond. Toen Herman en 
Marijke in 2013 het perceel inclusief  
de panden 74-76-78 kochten van 
Wooninc. De woningcorporatie kon 
immers niet veel met de panden doen 
omdat nieuwbouw uit den boze was. 
Gelukkig hadden enthousiaste buren er 
al eerder voor gezorgd dat de panden op 
de gemeentelijke monumentenlijst zijn 

stonden in de huidige slaapkamer van 
het gebouw. Deze werkzaamheden 
vonden meestal in het voorjaar plaats, 
terwijl in de winter vooral de activiteiten 
van het koffiehuis en de slijterij in het 
middelpunt stonden.

Industrieel erfgoed bewaren
Het bedrijf  overleefde de perikelen van 
twee wereldoorlogen maar de nieuwe 
mode in de jaren 60 en het gebrek van 
een opvolger betekenden het einde van 
de Blauwververij. In de jaren erna was 
hier een architectenbureau gevestigd, 
maar ook een tv-reparatiebedrijf  en 
– uiteraard – een studentenhuis. Dat 
heeft ertoe geleid dat de gebouwen in 
2013 in een nogal deplorabele toestand 
verkeerden en van het industriële karakter 
niet meer veel over was gebleven. 
Voor Herman reden genoeg om de 
façade te koesteren, ook al kreeg de 
binnenkant van het gebouw een modern, 
open en licht karakter. De schoorsteen 
is gerestaureerd door een gespecialiseerd 
bedrijf  uit Groningen. Hierbij is 

metselwerk vervangen, zijn klemijzers 
vervangen en voegen hersteld. De 
meeste binnenmuren moesten worden 
vernieuwd, plafonds zijn verwijderd 
zodat kleine werkvertrekken ruime, hoge 
kamers zijn geworden. En in het dak 
is veel glas verwerkt om het pand een 
licht karakter te geven. Dus, terwijl je 
van buiten een voormalig industriepand 
bewondert, sta je binnen verstelt van een 
prachtige leefruimte.

Jan van Bergeijkstraat
Zoals je weet worden er in het hart van 
onze wijk volop woningen gebouwd. 
Er komt zelfs een nieuwe straat, een 
zijstraat van de Tuinstraat, die “Jan 
van Bergeijkstraat” zal gaan heten, 
dus vernoemd naar de stichter van de 
Blauwververij. Herman hoopt dat hij in 
de toekomst op de Jan van Bergeijkstraat 
nr. 1 gaat wonen. En wie weet, misschien 
mag Jacques van Bergeijk die nu op de 
St. Jorislaan woont, een achterneef  van 
de laatste directeur van het bedrijf, deze 
nieuwe straat officieel openen.

Herman en Marijke genieten nu van 
220 m2 schitterende, lichte en mooie 
woonruimte. En de drie woningen aan 
de St. Jorislaan zijn nu in de verhuur. De 
indeling van de woningen doet meteen 
denken aan de uitdrukking: met de deur 
in huis vallen. Verder horen de woningen 
en de Blauwververij ook qua gebruik nog 
steeds bij elkaar; immers is één van de 
huurders de kunstenaar Mathieu Berden 
die nog steeds gebruikmaakt van een 
atelierruimte in de Blauwververij. Ook 
de echtgenote van Herman, Marijke 
van Seters, heeft een schitterende, lichte 
atelierruimte waar ze indrukwekkende 
schilderijen in olie creëert.

Nieuwsgierig geworden? 
Wil je zelfs een keer een kijkje nemen? 
Noteer dan alvast de volgende 
Atelierroute in het eerste weekend 
van oktober: dan zijn namelijk de 
Blauwververij en nr. 78 van schilder 
Mathieu Berden geopend voor het 
publiek. 

KayFoto’s: Kay Sachse
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Wij van Adopteer een straat 
proberen iedereen bewust 
van te maken dat peuken 

enorm veel overlast geven in het riool. 
Met name de filters. 
Sigarettenfilters zijn allesbehalve bio-
logisch afbreekbaar. Ze bestaan uit 
acrylacetaat, een kunststof  die erg traag 
afbreekt. Pas na 10 tot 15 jaar lijkt je 
er schijnbaar niks meer van te zien, 
maar er zit een addertje onder het gras. 
Want het plastic is niet echt ‘vergaan’, 
het is afgebroken tot microplastics. Je 
kan het dus niet meer zien, maar het 
richt nog steeds schade aan. Micro- en 
nanoplastics zweven als minuscule 

deeltjes rond in het water, waardoor 
ze in de magen van vissen, vogels en 
andere waterorganismen terechtkomen. 
De allerkleinste deeltjes kunnen gaan 
zwerven in het lichaam en zo andere 
organen bereiken. Zelfs in de magen 
van vissen en vogels worden regelmatig 
volledige filters aangetroffen. Wanneer 
zulke vissen op ons bord belanden, zijn 
wij aan de beurt om plastic te eten. Recent 

Sommigen onder ons zullen vast 
begin juni een aantal cirkels 
en pijlen gezien hebben in de 
Kettingstraat, Rochusstraat, Pastoor 
Dijkmansstraat, Hoefkestraat en 
Sint Jorislaan. Misschien dat je je 
afvroeg wat de betekenis was van 
deze cirkels en waar deze pijlen naar 
toe leidden. Als je goed gekeken 
had, zag je midden in de cirkel een 
sigarettenpeuk. Klopt!

onderzoek wees uit dat microplastics 
zich niet alleen via water, maar ook via 
wind verspreiden. Zo zijn ze zelfs al in 
het poolijs terechtgekomen!
Wij gaan geen vingertje opheffen naar 
mensen die roken. Het gaat ons om 
onze bewustwording van de giftige 
filters van peuken. Zie het zo: een 
aantal jaren geleden liet ieder zijn hond 
poepen op de stoep of  in het gras. Nu 

“Het gaat ons om 
bewustwording van 

giftige filters van 
peuken.”

Hé waar zijn 
die Cirkels 

voor? 

is het eigenlijk normaal dat de meeste 
hondenbezitters de poep van hun hond 
opruimen. Ook dit heeft jaren gekost, 
maar zie het resultaat. Je ziet nog weinig 
hondendrollen op de stoep en mensen 
lopen met plastic zakjes om de poep op 
te ruimen!
Dus wij, positieve mensen van Adopteer 
een Straat, hebben met ons 3-tal ’n 
uurtje met veel plezier rond gelopen met 
stoepkrijt om  aandacht te vestigen op de 
peuken. Ook de gemeente Eindhoven, 
maar ook winkeliers op de Geldropseweg 
proberen we hierbij te betrekken. 
Niet alleen zij, maar ook wij zelf  zijn 
verantwoordelijk voor deze gifstoffen. 
Hoe makkelijk is het om je peuk in een 
klein asbakje (te koop als sleutelhanger) 
te doen of  te deponeren in een van de 
afvalbakken. Wij hopen in ieder geval, 
hoe bewuster hiermee om te gaan, hoe 
schoner ons milieu wordt. Ook al kost 
dit een aantal jaren. Want ook de hele 
jonge generatie heeft recht op een mooie 
en schone toekomst op deze aardbol. En 
natuurlijk, onze Rochusbuurt wordt er 
ook schoner en mooier door! 

Team van Adopteer een straat

Foto’s: Mark Verheul

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 vind je onder aan 
de pagina.         De Redactie

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken. 
Foto 1: Jan van Schoonvorststraat 22 | Foto 2: Sint Rochushofje | Foto 3: Sint Rochusstraat 11 | Foto 4: Sint Jorislaan 138. 
Hopelijk heb je een beetje plezier gehad aan de quiz. Volgende keer hebben we weer 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
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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!

Met zalmsnippers! Bij warm weer 
heb ik minder zin om lang in de 
keuken te staan. Al snel wordt het 
dan een BBQ of  een simpele salade. 
Wat ik bij warm weer echter ook 
graag eet is soep. 

Een flink bord geserveerd met 
wat brood is al snel een prima 
maaltijd. Het is niet alleen snel 

klaar maar bevat ook voldoende zout 
en ook het vocht kan bij warm weer 
geen kwaad natuurlijk. Met soep kun je 
ook oneindig variëren en je tovert dus 
ook snel iets nieuws en verrassends op 
tafel. Onlangs kwam ik deze frisse maar 
voedzame soep tegen in mijn zoektocht 
naar soepideeën. De citroen maakt hem 
lekker fris wat prima combineert met het 
zout van de zalmsnippers. Bon appetit!

Ingrediënten voor 4 personen
• 2 gele courgettes
• 2 stengels bleekselderij
• 1 el olijfolie
• 1 citroen - biologisch
• 10 gr dille - vers
• 1 teen knoflook
• 1 liter groentebouillon
• 4 el Griekse yoghurt
• 200 gr zalmsnippers
• scheutje olijfolie - extra vierge
• grove peper

De bereiding
Snijd de courgettes in blokjes en de 
stengels bleekselderij in plakjes. Bak de 
courgette en bleekselderij 5 minuten in 
een soeppan met een scheutje olijfolie. 
Pel intussen de knoflook en snijd fijn. 
Rasp de schil van de citroen en houd 
de citroen zeste apart. Knijp de citroen 
uit boven een bakje en verwijder de 
pitjes. Snijd de verse dille fijn. Doe de 

Ons kindercentrum biedt drie vormen van 
kinderopvang: dagopvang, peuteropvang 
(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons 
bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96. 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.dedroomwereld.nl

Hecht u grote waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin uw kind met plezier kan ontdekken, 
leren en spelen met andere kinderen? Vindt u het belangrijk dat enthousiaste en deskundige pedagogisch 

medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook 
structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kinderdagverblijf de Droomwereld

in Eindhoven de juiste keuze! 

Graag zijn wij een tweede thuis voor uw kind!

Als kind had ik een vriendin in de 
buurt met wie ik overal opklom 
en overheen klouterde. Echte 
Rochusaapjes waren we. Ons motto 
was: “Waarom makkelijk doen als 
het moeilijk kan”. 

Het was natuurlijk veel leuker 
om over een hek te klimmen 
dan saai door de ingang naar 

binnen te gaan. Inmiddels heb ik dat 
motto omgedraaid, al is het maar omdat 
ik het met een stuk minder energie moet 
doen dan ik altijd had. Uit onderzoek 
blijkt dat bij ME de energiefabriekjes 
(de mitochondriën) in het lichaam niet 
meer als één geheel werken. Ze zijn 
gefragmenteerd geraakt. Hierdoor is de 
productiecapaciteit flink verminderd. 
Ik moet dus zuinig omgaan met mijn 
energie.
Gelukkig blijkt ook in energie besparen 
een uitdaging te vinden zijn. Het is een 
soort klimaat verbeteren in het klein. 
Het meest belonend is het als ik een 
manier heb gevonden om iets te kunnen 

doen dat ik zo graag deed. Ik win ineens 
weer een mogelijk terug om iets te doen 
dat kleur geeft aan mijn leven, dat het 
gevoel geeft dat ik lééf. Mijn meest 
recente ontdekking is de multicooker. 
Je gooit alle ingrediënten in de pan van 
de multicooker, stelt de juiste kooktijd 
in en ploft daarna op de bank totdat het 
apparaat piept dat je maaltje klaar is. Er 
komt nog net geen butler uit die het voor 
je opdient (ik zeg: tip voor de fabrikant).

Koken heb ik altijd al leuk gevonden, maar 
helaas kan ik het nog maar weinig doen 
omdat het voor mij een energierovende 
bezigheid is. Ik moet te lang achter elkaar 
staan, nadenken over de verschillende 
kookstappen en mijn aandacht erbij 
houden. Toen ik nog gezonder was, was 
ik mij er eigenlijk helemaal niet bewust 
van dat dat stiekem best wat energie kost. 
Dankzij de multicooker kan ik nu weer 
wat vaker iets koken en iets klaarmaken 
waar ik echt van geniet. Zo had ik al 
jaren geen risotto meer gemaakt en dat 
kan nu weer! 

Boemelen in de Van Hornestraat
Blij zocht ik een risotto gerecht uit in één 
van mijn favoriete kookboeken. Puntje: 
er bleek cognac in te moeten en dat had 
ik niet in huis. Lang leve de straatapp! 
“Heeft er misschien iemand cognac in 
huis? Dan kom ik even langs met een 
glaasje”. Hilariteit alom, dat begrijp je. 
In aanwezigheid van haar gasten schonk 
de welwillende straatgenoot mijn glaasje 
royaal vol. Ik was dus genoodzaakt om 
een flinke slok te nemen voor ik ging. 
Heel vervelend ;). Daarna bleef  er nog 
genoeg over in het glas om voorzichtig 
het huis uit te moeten schuifelen, 
proberend te voorkomen dat er een plons 
in de waterbak van de hond belandde.
Tevreden kwam ik thuis. Missie dubbel 
en dwars geslaagd: ik had gelachen, 
verbonden en een heerlijk recept 
gemaakt. Als kers op spreekwoordelijk 
taart, bleek er ook nog een lekker slokje 
over te blijven toen het gerecht klaar was. 
Het zal de lezer niet verbazen dat ik die 
dag een gelukkig mens was. Een gelukkig 
mens met een warm gevoel van binnen.

Marijke 

citroensap en de knoflook in de soeppan 
en voeg de bouillon en de helft van de 
dille toe, breng de soep aan de kook en 
laat 10 minuten zachtjes koken. Haal 
de pan van het vuur, pureer de soep en 
voeg 2 flinke eetlepels Griekse yoghurt 
toe, meng door de soep. Serveer de 
citroensoep met een eetlepel Griekse 
yoghurt, de zalmsnippers, een scheutje 
extra vierge olijfolie, de citroen zeste en 
wat grove peper.      

Niek

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

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
3, 17 en 31 aug | 14 en 28 sept
Rochusbuurt (donderdag): 
12 en 26 aug | 9 en 23 sept

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
10 en 24 aug | 7 en 21 sept
Rochusbuurt (donderdag): 
5 en 19 aug | 2, 16 en 30 sept

Ophalen oud papier (woensdag):
4 en 18 aug | 1, 15 en 29 sept

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

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

Geertje Schut-Vogels tel: 238 42 13

Afvalkalender 
Rochusbuurt & 
St. Jorislaan

Mijn favoriet komt niet van 
facebook, die komt vanuit de 
“achtertuin”: de Slechtvalk. 

Vaste koppels keren ieder jaar terug 
naar hun “huis” in de Catharinakerk, het 
voormalig TD gebouw , het Evoluon en 
op het hoofdgebouw van ASML.

Slechtvalk
Even wat summiere info over de 
Slechtvalk. Snelheid: 320 km/h >. In 
valvlucht. De snelste vogel ter wereld! 
Het snelste dier ter wereld! Gewicht: 
vrouw 1,5 kg = 1,5 x gewicht man (see 
it’s in The nature!)
Het koppeltje van de Catharinakerk 
(mannetje van 2009 uit de Mortel) en 
onbekend Belgisch deerntje, krijgt al 
jaar en dag veelal 2 jongen. Te volgen 
via webcam. In mei  zijn de 2 kids uit 
het nest gekomen en beginnen steeds 
meer de omgeving te verkennen. Deze 
jongen houden op een gegeven moment 
oefenvluchten tussen Catharina- en 
Joriskerk. De roep van de valk is (voor 
mij in ieder geval) super herkenbaar.  
(Mijn huis staat in de Hoefkestraat met 
mijn tuin richting Tuinstraat). 
 
De enorme (zware) maar goede 
verrekijker van mijn vader staat 
standaard op mijn tuintafel om de 
slechtvalken te kunnen volgen met hun 
verkenningstochten naar de Joriskerk. Ik 
mocht zelfs een keer getuigen zijn “prooi 
overdracht in de lucht”. Geweldig!

Het uitzicht vanuit mijn tuin WAS dan 
ook ongekend mooi. En dat in een stadse 
wijk........ Vele zomerse avonden (35 jaar) 

zat ik hier te genieten van het groen, de 
mooie kerktoren, de vogels.

Sloop
Hoe lang hebben we het tegen kunnen 
houden? 20 jaar? Toen de idiote sloop 
van goede huizen aan de Romerohof, 
de afbreuk van delen achter de 
Blauwververij, de sanering van de 
waanzinnig vervuilde grond van het 
garageterrein tussen Blauwververij, 
Romerohof, St. Rochusstraat en Hoefke-
straat.
En nu zijn ze bijna klaar. Het is gelukt. 
Het bouwen van 11 + 6 huizen op 
een ienie-mini-terreintje. Volwaardige 
huizen! Energie zuinig! Met TUIN! 3-5m1 

De natuur is mooi! 
Ik volg twee vogelgroepen op 
facebook. Niet omdat ik een 
vogelaar ben, maar omdat ik de 
foto’s mooi vind en ik probeer 
wat meer geluiden en soorten 
te herkennen.

Verrekijker 
ter overname

(schuurtje komt daar nog in). Bezonning: 
oeps? Eerlijk is eerlijk indeling, opzet, 
materiaalkeuze: niet slecht. Nog eerlijker: 
de bouw is met redelijk veel (geluids-)
respect voor de omliggende Corona-
Thuiswerkers gebeurt. 

Maar terugkomend op de slechtvalk. Ik 
hoor ze....... 
maar WAAR is de lucht? 
WAAR zijn de bomen? 
WAAR is de kerktoren???? 
WAAR zijn de slechtvalken...

Daarom een oude, zware maar goede 
verrekijker..... ter overname.

Trudy-An

De grote QR: 
Quiz Rochusbuurt

Kamperen in 
de speeltuin
Nadat we het een jaartje hebben 
overgeslagen, wordt wederom in 
onze speeltuin de Rochusbuurt 
Camping georganiseerd! 

Het laatste weekend van de grote 
vakantie opent verantwoord de 
kleinste en gezelligste camping 

van Eindhoven opnieuw haar deuren 
voor alle buurtkinderen en iedereen die 
het gezellig vindt!
Ervaar nu een unieke nacht onder de 
sterren in het groenste stukje van de 
Rochusbuurt. Een simpel avondeten en 
een lekker ontbijtje voor de kinderen 
wordt door de campingleiding verzorgd. 
Ook marshmallows roosteren en ranja is 
inbegrepen.
Het kampeerterrein opent op vrijdag 
3 september (bij goed weer) om 16.00 
uur de poorten tot ongeveer 11.00 uur 
de volgende ochtend. Kinderen onder de 
12 jaar kamperen onder begeleiding van 
hun ouders / verzorgers.
 
Dus noteer het alvast in je agenda. Haal 
je tentje van zolder, pomp je luchtbed 
op, knoop een hangmat in elkaar, zorg 
dat je zaklamp werkt en kom gezellig 
kamperen! Tot de 3e  allemaal! 

Lisanne, Frank & Esther 
Foto’s: Trudy-An Kunzler

Voor

Na

Je vakantie naar de Canarische 
Eilanden geannuleerd? Niet 
gevaccineerd en dus niet welkom 
in musea in Frankrijk? Überhaupt 
geen vakantie gepland? Eind 
augustus pas op vakantie?
 

Laten we er ook hier in onze 
eigen Rochusbuurt iets leuks van 

maken!! Vrijdag 6 augustus een borrel 
en gezellige, laagdrempelige quiz in 
de speeltuin! Georganiseerd door 
Kwistum (“Maurice boven de Buut”). 
Inloop vanaf  20.00 uur, om 20.30 uur 
start de quiz! 

Tot dan!!
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KidsTalk
Wie ben je? Lynn Nemelc
Hoe oud ben je? 9 jaar
Wie zijn je ouders, zusjes of 
broertjes? Papa Steve, 
mama Elke,  en 
broertje Micha
Naar welke school 
en klas ga je? 
De Hassel-
braam en zit in 
groep 5 en ga naar groep 6
Wat is je lievelings-
Les: 
Rekenen
Eten:   
Rijst met bruine saus 
van oma Carmen
Vakantieland:
Nederland
Snoep:             
Chocola
Kleur:
Roze
Dier:
Giraf
Tv-programma: 
Gewoon bloot
Waaraan heb je een hekel? 
Corona
Wat zijn je hobby’s? 
School, tekenen, knutselen en met 
vriendinnen spelen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Een goede eigenschap is dat ik 
kinderen goed kan helpen. En een 
slechte eigenschap is als ik echt 
heel boos ben, dat ik dingen doe 
waar ik later spijt van krijg.
Van welke muziek hou je? 
Kinderen voor kinderen
Vind je de Rochusbuurt leuk om 
in te wonen? Ja
Waarom? Omdat er een speeltuin 
is, er leuke kinderen wonen en de 
school is heel dichtbij.
Wat wil je later worden? 
Basisschooljuf  en als dat niet lukt 
minister van onderwijs. En als dat 
niet lukt, dan minister-president.
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Cato Aarts

EINDE VAN... DEZE KIDSREDACTIE! 

Einde van...

Einde van...

Maar elk einde...

Einde van... Het klinkt misschien gek, maar dat is 
het niet waard. 
Wat zou jij doen als je bestie naar een 
andere school zou gaan?
a. Niet veranderen van school
b. Naar dezelfde school van mijn bff
c. De school bezoeken en als die leuk is 
    naar de school van je bff
Groetjes Cato

Vergadering in 2019

vlnr: Ninne, Cato, Madee & Puk

Wij stoppen met het Rochusnieuws 
dus als iemand een nieuw begin wil 
maken, meld je aan! Je moet wel tussen 
groep 6 en groep 8 zitten, want dat 
is de leeftijdsgrens. Vind je het leuk 
om te schrijven en 6 keer per jaar te 
vergaderen?
 
Meld je aan bij: rochusnieuws@gmail.
com! Wie weet gaat de KidsRedactie met 
jou erbij weer door! Groetjes Puk

...het schooljaar
Hier is een lijstje met dingen die gaan 
veranderen:
• Je meester of juf, ik hoop voor je dat 

hij / zij aardig is.
• Je klas, misschien vertrekt er 

iemand of komt er juist iemand bij!
• Nieuwe lessen, misschien krijg je 

er een vak bij of wordt het allemaal 
nòg wat moeilijker!

Madee, Cato, Puk en ik gaan na de 
zomervakantie allemaal naar een 
nieuwe school, en we hebben allemaal 
een eigen manier om het schooljaar te 
starten op de middelbare school! 
Groetjes Ninne

...vriendschappen
Als je al in groep 8 zit zul je moeten 
kiezen naar welke middelbare je wilt. 
En het kan gebeuren dat jij en je bestie 
allebei naar een andere school gaan. En 
ik kan je een tip geven: ga niet speciaal 
voor je bestie naar een andere school. 

...de Rochusvergadering
Hoi lieve iedereen, 
Na 2,5 jaar kinderredactie voor jullie 
allemaal hebben we besloten om te 
stoppen met de kidspagina. Aangezien 
we alle 4 naar een nieuwe school gaan 
en daar weer een nieuw en gezelllig 
schooljaar  beginnen, leek dat ons wel 
praktisch. We hopen dat er een paar 
nieuwe opvolgers zijn! 
Groetjes Madee

...is een nieuw begin!
Als je naar een nieuwe klas 
of nieuwe school gaat dan 
maak je altijd weer nieuwe 
vrienden en vriendinnen.


