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Van 16 t/m 24 oktober opent de Buut haar deuren voor de Dutch 
Design Week 2021. Tijdelijk wordt hier een pop-up restaurant 
gevestigd waar uitgenodigde sprekers niet alleen hun verhaal 
vertellen over verschillende aspecten van design, maar waarbij zij 
de toehoorders ook nog eens voorzien van een maaltijd van hun 
favoriete recept.

DDW ‘21 in de Buut

Onze Squadra Azzurra 
bestaat uit: Gianmaria 
Della Ratta,  Corradino 
Garofalo, Giorgio Gasco 

en Lorenzo Gerbi. Zij gaan niet, zoals 
misschien te verwachten was, hun 
eigen hersenspinsels presenteren aan de 
bezoekers tijdens de DDW. Wel gaan zij 
hier een onconventionele plek creëren 
voor ontmoeting tussen verschillende 
designers en het publiek. Hiervoor willen 
zij ook nadrukkelijk een beroep doen op 
de inbreng van de buurtbewoners.

Inzamel dag
Zij nodigen daarom alle buurtbewoners 
uit om allerhande ongebruikte mate-
rialen, restjes, overbodige geworden 

voorwerpen en vooral ook oude 
meubelstukken (ook  kapotte), zoals 
stoelen,  borden,  tafels,  glazen,  
vazen,  kandelaars, tafelkleden, lampen, 
kussens - kortom, alles wat je maar kunt 
gebruiken om een pop up restaurantje 
in te richten - te verzamelen.  Deze 
voorwerpen kunnen vervolgens worden 
afgegeven op de inzamel dag in de Buut 
op 30 september.

Workshops
Vervolgens nodigen zij buurtbewoners 
ook uit om op zaterdag 2 of  zondag 
3 oktober deel te nemen aan een 
workshop, waarbij deze ingezamelde 
meubelstukken, op verrassende wijze, 
nieuw leven ingeblazen worden. 

Deze unieke meubelstukken vormen 
vervolgens de basis voor de inrichting 
van de Buut tijdens de DDW 2021. De 
deelnemende buurtbewoners hebben 
natuurlijk een streepje voor bij eventueel 
bezoek aan één van de lezingen in 
‘Debutto’ tijdens de DDW.

Tijdens de DDW zelf  zullen een aantal 
sprekers worden uitgenodigd voor hun 
verhaal over design. We beginnen deze 
bijeenkomsten om 17.00 uur met een 
‘aperativo’ en een introductie van de 
spreker. Vanaf  18.00 uur verteld de 
genodigde zijn/haar verhaal terwijl deze 
tegelijkertijd een maaltijd van zijn/haar 
favoriete recept voor de toehoorders 
bereidt. Na afloop van de presentatie 
wordt de bereidde maaltijd uitgeserveerd 
aan de gasten. De spreker sluit tijdens 
de maaltijd vervolgens aan bij de 
verschillende tafeltjes om in gesprek te 
gaan met de gasten. 

Tijdens de DDW zal de Buut elke dag 
open zijn voor bezoekers, waarbij de 
presentaties van de sprekers (of  een 
compilatie daarvan) geprojecteerd zullen 
worden. De lezingen zijn in het Engels.

Agenda
Donderdag 30 september: Inzamel 
dag van 16.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 
2 oktober en zondag 3 oktober: 
Workshops van 10.00 tot 16.00 uur met 
een gezamenlijke lunch. Voor deelname 
aan de workshops stuur een mailtje aan: 
rochusbuurthuis@gmail.com.

Tijdens de DDW van 16 t/m 24 oktober 
is de Buut dagelijks geopend van 14.00 
tot 17.00 uur. Voor de designdiners met 
lezing blijven wij dan open tot 22.00 uur. 
De gastsprekers en de exacte data van 
de lezingen worden op een later tijdstip 
bekend gemaakt, evenals de wijze waarop 
gereserveerd kan worden. 

Schets: Giorgio Gasco
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De redactie verklaart dat het Rochusnieuws op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. 
Hoewel er zorgvuldig gewerkt is, kan de redactie 
niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
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 st. in de Rochusbuurt.

Redactie:
Ad, Chris, Esther, Frans, Kay, Marcel, 
Marijke & Niek
Kinderredactie:
Janne & Lynn
Vormgeving en illustraties: 
Esther
Produktie: 
Puntscherp
Hastelweg 91, Eindhoven
Bezorging:
Gabor, Gerry, Gidy, Hein, Huub, 
Joris, Maike, Marga & Mirjam
Info en aanmelden als redactielid:
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Rochusnieuws digitaal ontvangen?
Mail naar rochusnieuws@gmail.com
Advertenties:
Tarieven op aanvraag bij de redactie.

Afgelopen vrijdag 10 
september was de try-out 
van Buut, Borrel en Bordje. 

Ruim 20 mensen hebben Vlaams 
stoofvlees met friet en salade 
gegeten. Het was even wennen 

om deze maaltijden uit te serveren vanuit 
ons kleine keukentje, maar iedereen 
vond het lekker en bovendien was het 
beregezellig. 

Mocht je nou ook een keer mee willen 
eten moet je wel even reserveren op 
www.debuut-rochusbuurt/buut-borrel-
en-bordje. Dit kan tot en met één dag 
van te voren. Lees voor meer informatie 
het artikel op pagina 14.

Try-out 
Buut, 
Borrel & 
Bordje

Iedereen mocht mee naar de film. 
Behalve de toen nog slanke dikke 
man, die mocht niet mee. Te 

jong voor zulke romantische films. 
Daar zou hij maar rare gedachten van 
krijgen. En die kreeg hij natuurlijk ook. 
Romy Schneider, een prachtige vrouw 
met een ongelukkig leven die gered 
wordt door een knappe slanke jongen 
uit het Oosten van het land. Althans 
dat droomde de dikke man. Helaas is 
mevrouw Schneider te vroeg overleden 
en de verwachtingsvolle, toen nog slanke 
jongeman, moest verder met zijn leven. 

En zo is het de dikke man vergaan. 
Om toch een beetje in leven te blijven 
moeten mensen naast eten en dergelijke, 
ook huishoudelijke taken uitvoeren. 
Denk maar aan de afwas, wasjes doen, 
was ophangen, poetsen en stofzuigen. 
En bij dat laatste is er de afgelopen 
jaren een geweldige ontwikkeling te 
zien. De Robot Stofzuiger. Veelal in 
de aanbieding bij de Aldi en de Lidl. 
Waarom daar, weet de dikke man ook 
niet precies. Vermoedelijk hebben de 
klanten van de Aldi en de Lidl een hekel 
aan huishoudelijke werkjes.

Maar goed, onlangs was de dikke man 
op retraite in Zeeland (gewoon vakantie 
natuurlijk) en daar had zelfs de lokale AH 
nog een robotstofzuigertje op de plank 
liggen. Met Bonus- en Airmileskorting 
een niet te versmaden hapje dacht de 
dikke man. Dus snel de winkelwagen 
gevuld met proviand en de robot.

Na aankomst in het retraiteverblijf  
(vakantiehuisje) meteen de zaak 
uitgepakt en aan het werk gezet. Nou, 
dat werkt als een speer! Echt, de dikke 
man was verbaasd over de intelligentie 
van het apparaat. Daar kan menig 
buurtbewoner nog een puntje aanzuigen. 
Tsjonge, dat ding werkt als een ASML 
autist. Gaat van links naar rechts, botst 
tegen stoelpoten, muren, onderbroeken, 
schoenen en poetst en zuigt overal in 
elk plekje en gaatje. Aan het eind van 
de rit piept ie dat zijn buikje vol zit, gaat 
dan lekker naar zijn huisje om wat bij te 
tanken. Na een simpele maagoperatie bij 
de robot, ziet de dikke man het resultaat 
van deze veelvraat. Het uitneembare 
buikje zit helemaal vol met stof, haren, 
muizen en als je niet oppast, kinderen en 
schoonmoeders. Fantastisch. De dikke 
man houdt van dit soort dingen. Plastic, 
robots, slimmigheidjes. Geen organisch 
gedoe. Dat gaat maar ruiken en vergaan 
en moet de groen- of  grijze bak in. 

Inmiddels is de retraite afgelopen en 
woont de dikke man gewoon weer in 
zijn huis. Uiteraard is de robot meteen 
ingezet op deze locatie. Dat liep bijna 
verkeerd af. Op de eerste verdieping was 

Het is al wat jaren geleden dat 
de dikke man kennismaakte 
met Romy Schneider. De 
familie ging ‘en masse’ naar de 
bioscoop om de film te zien 
over Elisabeth, keizerin van 
Oostenrijk. Gemakshalve maar 
Sissie genoemd.

Robi 
Schneider

de ideale oefenplek gelegen, namelijk 
de slaapkamer waarbij vooral het gebied 
onder het bed uitermate geschikt is 
voor de zuiger. Echter mevrouw dikke 
man had de slaapkamerdeur open laten 
staan en de robot ontsnapte naar de 
gang met, u raadt het al, een trap. En 
wie was daar bezig herhaald zijn koppie 
over de rand van de trap te tonen? 
Juist de robotzuiger. Gelukkig zag ie 
dat dat een onoverbrugbare hindernis 
was en dat het overwinnen daarvan 
hoogstwaarschijnlijk zijn einde zou 
betekenen. Dus verder aan het werk 
op de gang waar hij uiteindelijk in 
een soort catatonische toestand door 
mevrouw dikke man gevonden werd, 
waarbij hij heen en weer de drempel 
van een andere slaapkamer probeerde 
te slechten. 

Het aardige van die robot is dat ie 
een eigen leven heeft. Hij leeft in 
zijn eigen wereld en wil het liefst 
stofzuigeren. Daarom verdient ie ook 
een goeie, persoonlijke naam. Als 
wraak voor al die misgelopen Sissie-
films heeft de dikke man de onlangs 
aangeschafte Robot-stofzuigert  Robi 
Schneider genoemd. Want je kunt nog 
zo’n geweldig mooie keizerin van 
Oostenrijk zijn, zuigen moeten we 
allemaal.

De dikke man

Oproep
Met pensioen en nu op de 
bank zitten bij moeders of  
vaders?

Driemaal per week je voeten 
optillen omdat de stofzuiger 
langs komt. Dat is toch niet 

het wenkend perspectief  voor een 
vitale 65-plusser. 
Wil je (parttime) nog actief  zijn en op 
die manier wat extra centjes verdienen 
voor leuke dingen of  voor je kinderen 
of  kleinkinderen? Dat kan. Meer 
informatie? Stuur een mailtje naar 
acvdkolk@planet.nl
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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.

Steevast wordt het door Esther, 
Jan en Lisanne georganiseerd en 
met wat helpende handen, spullen 

van de Buut en gesponsord eten van de 
Jumbo gerealiseerd. 

Dit jaar was ik campinggast! Want mijn 
zoon van 4 wilde ook wel in een tent 
en daar moest natuurlijk iemand bij… 
Dus gooide we onze tent in de lucht 
(1-2-3-klaar), sjouwde hij knuffels en 
lego de tent in en kon het feest beginnen! 
Nou ja, nadat ik andere mensen hielp met 
de tent opzetten, want het 1-2-3-klaar-
concept ligt nog niet op elke voorzolder 
opgeborgen.
Dochterlief  van 7 lag overigens op 
dezelfde camping, maar al ware zij een 
tiener in Renesse, daar mocht ik me niet 
mee bemoeien (doe maar alsof  ik er niet 
ben). Het was een prima oefening voor 
later ;-)

We hadden geluk met het weer. Iets met 
krijgen wat je verdient denk ik, of  krijgen 
wat je nodig hebt. Want na een toch wel 
waardeloze zomer (qua weer) was het 
heel fijn om met een zonnetje op de 
camping af  te sluiten! 

Foto’s: Karen Brouwers

Wat 
hebben 
we het 
goed hè?

Er was vuur, er was een barbecue, er was 
muziek en gezelligheid. Ouders met en 
zonder kinderen, kinderen met en zonder 
ouders. Het kan in de Rochusbuurt, hoe 
fijn is dat? ‘Wat hebben we het goed 
hè?’, de slogan van onze zomer kwam 
die avond niet alleen uit míjn mond. Het 
plezier van de kinderen was zichtbaar: 
zwarte snoetjes en voetjes van zand 
met vegen stoepkrijt, plakkerige handen 
van marshmellows en ranja, kapotte 
knietjes en gras in het haar. Het plezier 
van de ouders eveneens: zwarte vegen 
op broeken, marshmellowvlekken op 
schouders en zeker ook gras in het 
haar. Ik genoot ervan! Zelfs nadat ik 
om  21.00 uur door mijn zoon de tent in 
werd gejaagd. Daar mocht ik nog ruim 
drie kwartier dieren raden die hij met zijn 
handjes tegen het tentdoek vormde en 
luisterden we samen naar de gesprekken 
bij het kampvuur.
 
Rond 11.00 uur in de ochtend was 
nagenoeg alles opgeruimd. Tenten 
afgebroken, ontbijtspullen afgewassen. 
Slechts een enkele verdwaalde boterham 
met hagelslag hier en daar deed 
voorbijgangers vermoeden dat zich hier 
iets had afgespeeld. En wat voor iets! 
Het is toch ontzettend bijzonder dat 
we dit geluk, midden in de stad, met 
elkaar hebben. Als mijn zoon volgend 
jaar alleen in een tent durft, dan zet ik 
gewoon mijn eigen tentje ernaast. 

Bregje

Zoals de meeste 
buurtbewoners wel weten 
sluiten we de zomervakantie in 
de Rochusbuurt elk jaar af  met 
een Rochuscamping voor de 
kinderen. 

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 verwacht een 
oudere dame met een 

bril aan een touwtje en 
een knotje.”

Inmiddels mogen we onze 
woningen weer verlaten en daarom 
wil ik vandaag met jullie eens bij 
Van der Heiden-stoffen gaan 

kijken. Immers was ik nog niet zo lang 
geleden bij INGEnaaimachines om er 
lekker op los te naaien. Nu nog shoppen 
voor de juiste stoffen.

Ooit Aldi - nu Van der Heiden stoffen
Weet je nog waar vroeger de Aldi zat? 
Ja? Precies! Ergens op het parkeerterrein 
schuin achter de Jumbo. Maar de 
winkelruimte stond lang leeg – logisch 
eigenlijk in corona-tijden. Maar daar is 
inmiddels verandering in gekomen. Sinds 
april van dit jaar is er weer meer kleur 
op de duffe parkeerplaats, en wel in de 
vorm van stoffenwinkel Van der Heiden 
stoffen. En nu ik bij INGEnaaimachines 
heb geleerd wat ik met de naaimachine 
van mijn moeder kan doen, is het hoog 
tijd om ook de bijpassende stoffen te 
kopen zodat ik mijn eigen creaties kan 
toveren.

Seksist?
Ben ik ouderwets, of  zelfs een seksist: 
als ik de winkel binnenloop, verwacht ik 
een oudere dame met een bril aan een 

Ik woon inmiddels 4 jaar in 
de Rochusbuurt en ontdek 

nog steeds veel nieuwe 
dingen: plekken waar ik met 

de hond ga wandelen, aardige 
buren waar ik op bezoek ga 
of  grote en kleine winkels, 
eetgelegenheden enz. Weet 

jij eigenlijk 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. 

touwtje en een knotje. Helemaal mis want 
een jonge man komt op me af, volgens 
mij bezoeker van een sportschool, 
gemillimeterd haar, tattoo, t-shirt, die 
me vraagt: “Wat kan ik voor je doen?” 
Zie je wel, Kay, je zit vol vooroordelen. 
Het blijkt trouwens Roy van der Heiden 
te zijn, samen met zijn broer Jeffrey 
(duidelijke familieovereenkomsten) 
eigenaar van de winkel.

Roy heeft het maar druk want een klant 
– wederom een man, geen vrouw zoals je 
zou verwachten – is bezig met het kiezen 
van stoffen voor gordijnen en andere 
interieurbekleding voor zijn slaapkamer. 
En dat valt niet mee want hoe groter de 
keuze, hoe lastiger de keuze, lijkt het wel: 
mat, glanzend, licht, donker, materiaal en 
ga zo maar door. En het goede nieuws: 
Roy en Jeffrey hebben nog meer stoffen 
dan wat er hangt. “En dan zijn gordijnen 
niet eens onze core business”, lacht Roy. 

Goede locatie
“Op de oude locatie op de Hastelweg 
konden wij geen klanten ontvangen 
maar nu is het mogelijk om mensen 
persoonlijk te adviseren die hier in de 
winkel staan: niet alleen qua materiaal 

maar ook met een mooie prijs voor de 
gekozen materialen.”
“We hebben voor deze locatie gekozen 
vanwege een paar voordelen: goede en 
vooral gratis parkeerplekken en mooie 
vooruitzichten voor het winkelaanbod 
in verband met de verbouwing van 
de Geldropseweg. Dat zal zeker meer 
klanten opleveren en de goede contacten 
met de verhuurder, het Audio TV 
Centrum, zijn ook belangrijk voor ons.”
“Maar word je hier eigenlijk gevonden?”, 
vraag ik me af. Roy heeft geen 
moeite met de locatie achter een 

elektronicazaak:  “Inmiddels zoeken 
mensen speciaalzaken met Google 
Maps. En onze verwachtingen zijn zelfs 
duidelijk overtroffen: we hebben op deze 
locatie nieuwe klanten erbij gekregen.”
 
Zelfmaakmode
Overal in de winkel kom ik het begrip 
zelfmaakmode tegen, een begrip waarvan 
ik nog nooit gehoord heb maar Roy legt 
het uit: mode voor de creatieveling die 
zelf  aan de slag gaat. Dat is mijn hint: “Ik 
heb stoffen voor patchwork nodig, bij 
voorkeur met florale motieven rondom 
de kleur blauw.” Even kijken wat Roy nu 
laat zien. Hij loopt doelbewust op een 
gangpad af  en trekt wat stoffen uit het 
rek. Ik ken natuurlijk ‘ons mam’ en weet 
wat meteen weer terug op de stapel kan, 
maar er zitten ook wat stoffen bij die mijn 
moeder heus wel in verleiding kunnen 
brengen om te gaan patchworken. 
Roosjes of  toch wat meer verleiding met 
tropische flora? Alles kan blijkbaar.

Succesvolle verkoop
Inmiddels is dan toch een vrouwelijke 
klant binnen die meteen een afspraak 
maakt voor het leveren van stoffen 
waarbij ook nog een stoffeerder aan de 
pas moet komen. “Dat ziet er wel vet 

Kay gaat 
stoffen 

shoppen

uit: zwart en dan transparant. Dat kleedt 
echt aan! Je kunt ook voor whitewash 
of  hout-look kiezen, zelfs visgraat kan”, 
roept Roy helemaal enthousiast om de 
stoffen aan te prijzen. Inmiddels ligt de 
tafel vol met stalen: allerlei warme en 
koele tinten, van budget tot luxe. En Roy 
denkt mee: voor elk raampje heeft hij wel 
een oplossing. Dus, een verkoper is het 
wel. Maar dat mag natuurlijk ook wel als 
je winkel moet draaien en je klanten wilt 
vinden - en binden.

Als ik zo door de winkel loop en 
al die kleuren zie (ja, echt balen 
dat het Rochusnieuws in zwartwit 
verschijnt), word ik helemaal vrolijk. 
De verscheidenheid aan kleuren en 
materialen stimuleert gewoon de zinnen. 
En dan maakt het helemaal niet uit of  de 
gordijnen met een enkele plooi of  een 
dubbele plooi komen – als ze maar je 
interieur kunnen opfleuren. Maar dat is 
natuurlijk een kwestie van smaak. 

Ben je benieuwd: ga zelf  eens binnen 
kijken of  bezoek de website eens:  
www.vanderheidenstoffen.nl.

Foto’s en tekst: Kay Sachse
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Op 1 april 1978 ging ik in Eindhoven 
op kamers wonen op de Pastoor 
Dijkmansstraat 10. Het was al een 
paar jaar een studentenhuis en 
het werd bewoond door 5 mensen. 
De keuken, badkamer en de 
achterkamer waren voor gezamenlijk 
gebruik en verder had iedereen een 
eigen kamer. We huurden toen nog 
van Lafaire, de bandenhandelaar 
die naast ons zijn opslag had, maar 
die bleek het illegaal aan ons te 
verhuren. 

Mijn 100 
jaar oude 
huis

twee adressen gestaan! Op nummer 3 
woonde mevrouw van Lieshout, die wij 
tante Riek noemden. Zij woonde daar 
met haar man die aan huis melk verkocht. 
Na zijn dood kwam ik regelmatig bij 
haar over de vloer, omdat ze steeds meer 
hulp nodig had. Zij had sinds haar 13e 
in dat huis gewoond en woonde er 60 
jaar. Zij kon me veel vertellen over de 
geschiedenis van de straat en ons huis en 
ze deed dat ook graag.

Van de heer Gebbink, de eigenaar, wist 
ik dat het huis gebouwd was door zijn 
vader, die aannemer was. Dhr. Gebbink 
had er als kind zelf  gewoond. Zoals 
toen gebruikelijk was, zit de keuken 
achter het huis. Er is in 1937 op de 
keuken een verdieping gekomen die op 
de bouwtekening ‘droogzolder’ wordt 
genoemd. Er is toen een scheur in de muur 
ontstaan. Toen ik het huis ging isoleren, 
kwamen we daar halfvergane kranten 
uit 1937 tegen! In dat jaar is er ook een 
bedrijfsruimte naast gebouwd, volgens 
de tekening voor opslag steigerhout. 
(afb 1) Op de tekening is het gebouw 
kleiner dan dat het uiteindelijk gebouwd 
is. Het hele perceel is volgebouwd! Tot 
die tijd was het een soort plaats tussen 
de twee huizen in. Om het deel vanaf  
de straat te overdekken zijn dikke balken 
van 6,50 meter lengte, rechtstreeks in de 
buitenmuren gehangen. Gewoon een 
paar bakstenen eruit, de balken erin en 
een lat eronder! Het gevolg was dat de 
regenpijpen in het midden van het dak 
zaten, want die balken hingen natuurlijk 
wel wat door. (afb. 2) Onder de (stoep)
tegelvloer zat een centimeter of  40 zand en 
daaronder vonden we oude straatstenen 
terug. Er zijn ‘voor mijn tijd’ al heel wat 
verbouwingen geweest. Oorspronkelijk 
was onze grote eetkeuken in tweeën 
gedeeld in een keuken en een bijkeuken. 
Aan de buitenmuur achter de keuken 
(toen bijkeuken) kun je nog zien dat je 
vroeger voor het toilet buitenom de tuin 
in moest. Ook hebben er openslaande 
tuindeuren in de achterkamer gezeten.

Tante Riek wist te vertellen dat, na 
de familie Gebbink, transportbedrijf  
Lambregts in de opslagruimte heeft 

Daar kwamen we achter toen de 
paddenstoelen in de keuken 
op de muur groeiden doordat 

de goot en regenpijp hun beste tijd 
hadden gehad. Klagen hielp niet en hij 
wilde ook niet zeggen wie de eigenaar 
was. Via het Kadaster kwamen we 
erachter wie dat was. Tegelijkertijd was er 
in het kader van de stadsvernieuwing een 
onderzoek gedaan in een aantal huizen 
die in particulier bezit waren. Ons rijtje 
werd ook helemaal ‘binnenstebuiten 
gekeerd’. Daaruit bleek dat er, ondanks 
de degelijke constructie, een aantal 
gebreken aan het huis waren en wat 
achterstallig onderhoud. We hadden 
dus een mooi rapport om mee naar de 
eigenaar te gaan. Daarop volgde een 
renovatie en we kregen zelfs centrale 
verwarming. De tijden dat ik in de winter 
op mijn kamer met handschoenen aan 
en een dekbed om zat te studeren, waren 
voorbij!

Van het Kadaster kregen we ook een 
kopie van een bouwakte uit 1921! Dat 
maakte het huis nog interessanter voor 
ons. Het bleek dat onze straat vroeger de 
st. Jorisstraat heette. Bij de aanleg van de 
st. Jorislaan heeft onze straat een nieuwe 
naam gekregen. Mijn huis heeft dus op 

“De tijden 
dat ik in de 
winter op 

mijn kamer 
met hand-
schoenen 

aan en een 
dekbed 

om zat te 
studeren, 

waren 
voorbij!”

gezeten en dat die familie er toen naast 
woonde. Hiervan staan een aantal mooie 
foto’s op de website van Eindhoven in 
Beeld. (afb. 3)
Tante Riek vertelde ook dat er een 
gezin heeft gewoond (dit kan ook de 
familie Lambregts zijn geweest, maar 
dat weet ik niet zeker) dat een kind met 
een waterhoofd had geadopteerd en dat 
zij altijd in een bed op de voorkamer 
lag. Het toeval wil dat ik ruim 30 jaar 
geleden veel rugproblemen heb gehad 
en op een gegeven moment ook een 
bed in de woonkamer heb laten zetten. 
Op een dag stond er een oude man als 
aan de grond genageld voor het raam. 
Ik ben naar de voordeur gegaan en heb 
gevraagd of  er iets aan de hand was. De 
man was helemaal van slag. Hij woonde 
al lang in de buurt en had een soort déjà 
vu. Hij vroeg me of  ik dat kind met het 
waterhoofd was. Gelukkig kende ik het 
verhaal, anders had ik hem waarschijnlijk 
voor gek versleten.

Ergens in de 70-er jaren is Lafaire het 
huis en de bedrijfsruimte gaan huren. 
In zijn contract stond dat het huis 
apart verhuurd mocht worden aan een 
gezin, maar hij verhuurde het dus door 
aan studenten. Hij verhuurde niet per 
kamer maar het hele huis. Ons geluk! We 
betaalden 450 gulden voor het hele huis 
en dat is jaren zo gebleven.

Ik kwam er op 1 april 1978 wonen en 
werd een ruime maand later twintig. In 
1980 hadden de eersten van ons een 
diploma op zak en hun eerste baan of  
vrijwilligerswerk, want ook toen was er 
een crisis en daardoor veel werkloosheid, 
zeker in de sociale sectoren en onderwijs, 
waar wij allemaal werk zochten. Wij 
noemden het ook geen studentenhuis 
meer, maar een woongroep. We deelden 
veel met elkaar, maar niet het bed, ook al 
bleven een aantal mensen ons stug een 
commune noemen.
Met de banen kwam er ook wat 
meer geld binnen, dus steeds als er 
een huisgenoot verhuisde, namen de 
anderen de vrijgekomen kamer erbij. De 
woonkamer werd verdubbeld, waardoor 
we een prachtige kamer en suite kregen. 

1

2

3

4

5

6

7

lees verder op pagina 10
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Helaas was het glas in lood dat in de 
schuifdeuren zat dusdanig beschadigd 
dat herstellen voor ons te duur was. 
Restauratie kostte een fortuin en dat 
hadden we niet. Daarom hebben we 
voor een goedkopere optie gekozen om 
het te repareren. Er kwam melkglas in. 

In die tijd werd er nog veel thuis 
vergaderd door de diverse comités 
waar wij bij betrokken waren. Zo kon 
er een clubje aan de tafel vergaderen, 
terwijl de andere huisgenoten aan de 
andere kant van de schuifdeuren konden 
kletsen, lezen of  televisie kijken. Het 
was verbazingwekkend hoe goed die 
schuifdeuren isoleerden! Na verloop van 
tijd huurde ik, samen met de bewoner 
van de andere kleine kamer boven, de 
vrijgekomen kleine kamer erbij. We 
zaten daar ieder aan een bureau, rug aan 
rug te werken. Een tijd lang woonden 
we met z’n drieën. Aan deze tijd heb 
ik de beste herinneringen! We hadden 
genoeg ruimte voor onszelf  maar deden 
ook veel samen. Inmiddels was ik 30+. 
Toen ging de laatste ‘oorspronkelijke’ 
bewoonster, Annemiek, samenwonen en 
besloten de overgebleven bewoonster en 
ik om het huis voortaan met zijn tweeën 
te bewonen. Beneden alles gezamenlijk. 
Boven ieder twee eigen kamers. Tijden 
veranderen en ook de huisgenoten. 
Langzaam veranderde ik in een soort 
hospita. Uiteindelijk verhuurde ik alleen 
nog twee kamers door aan één persoon, 
waarbij de huurder natuurlijk wel 

gebruik mocht maken van de keuken en 
de badkamer.

Zomer 1997 kon ik het huis, inclusief  
de bedrijfsruimte ernaast, kopen voor 
een zacht prijsje fl 235.000,-. Voor mij 
was dat nog steeds een heel kapitaal, 
omdat ik alleen een parttime baan had, 
maar gelukkig kon ik, met hulp van een 
lening van mijn moeder en een subsidie 
voor isolatie, het huis goed opknappen 
en naar deze tijd brengen. Vooral die 
isolatie was een goede investering, want 
in koude winters werd het beneden nog 
steeds niet warmer dan 16 graden. Rik 

van der Velden, toen een beginnend 
architect uit de Irisbuurt, ontwierp de 
badkamer en de keuken voor mij. Ik 
had mijn eigen paleisje! Rik bedacht ook 
een nieuwe indeling voor de werkruimte 
naast mijn huis waar Lafaire had gezeten. 
Deze werd verbouwd, zodat ik een deel 
door kon verhuren als atelierruimte aan 
twee bouwkundigen en een schilder uit 
de buurt.
 
Zelf  maakte ik er een flinke schuur in 
en had eindelijk een achterom. Hiervoor 

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: Sint Jorislaan 74 | Foto 2: Sint Rochusstraat 56 | Foto 3: Schoonhoeve | Foto 4: Nieuwe straat 7. 
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

vervolg pagina 9:

“Eindelijk geen fietsen 
meer in de gang en geen 

kliko’s meer door de 
woonkamer!”

moesten de schuifdeuren en de kleine 
deur verwisseld worden. (afb. 4 en 5) Via 
een overdekte gang, kon ik naar de straat. 
Eindelijk geen fietsen meer in de gang en 
geen kliko’s meer door de woonkamer!

In 1998 werd ik 40 en van mijn vriendin 
Claudia Krentz, die kunstenares is, kreeg 
ik een mozaïek cadeau. Het is vóór mijn 
verjaardag in de voorgevel geplaatst  
(afb. 6) en tijdens een groot feest, om 12 
uur ‘s nachts, onthuld. 
In de zomer van 1997, vlak nadat ik 
het huis had gekocht, heb ik Ruud 
leren kennen. Hij woonde verderop in 
Stratum, maar na jaren ‘latten’, besloten 
we in 2013 dat we samen wilden gaan 
wonen, maar dan wel met veel eigen 
ruimte. De laatste huurders vertrokken 
en de verbouwing kon beginnen.
De bouwkundige staat van de bedrijfs-
ruimte was zo slecht, dat opknappen geen 
optie bleek. Met pijn in mijn hart is het 
hele pand gesloopt. De voorgevel, waarin 
eerst twee grote schuifdeuren zaten, 
hebben we aangepast aan de gevel van 
het huis. Om er een leeftijdsbestendige 
woning van te maken is het een soort 
bungalow geworden. Eigenlijk zijn het 
nu twee huizen met een gedeelde tuin. De 
verbouwing duurde natuurlijk langer dan 
gedacht, bijna anderhalf  jaar. We hebben 
heel wat overlast veroorzaakt, maar 
niemand heeft ooit ergens over geklaagd. 
Lang leve de Pastoor Dijkmansstraat! 
(afb. 7)

Nienke Hoogsra

Nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
gevraagd voor Repair Café Stratum
Vind je milieu, duurzaamheid en 
gezelligheid belangrijk en ben je 
technisch aangelegd? Dan is Repair 
Café Stratum wel iets voor jou!

Eén keer in de maand (laatste 
zaterdag) komen we bij elkaar 
om dingen, zoals o.a. strijkijzers, 

lampjes, dvd-spelers en nog veel meer te 
repareren.

Heb je interesse of  wil je meer weten over 
Repair Café Stratum neem dan contact 
op met Ine Chatrou (coördinator) 
inechatrou@gmail.com of  bel 06 405 97 
163  of  kijk op www.repaircafeeindhoven.
nl/repair-cafe-stratum.

Verder zoeken we een gastheer/vrouw 
die in de loop van de tijd ook de 
coördinatie op zich gaat nemen. 

Ben je creatief  in denken en is je grote 
kwaliteit organiseren dan zoeken we 
jou. Het liefst zoeken we een (jonger) 
persoon die verstand heeft van social 
media en jongeren bij het Repair Café 
kan betrekken zowel bij het repareren als 
wel als bezoeker. Interesse? 

Stuur een mail naar inechatrou@
gmail.com of  bel 06 405 97 163.
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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 is weer voorbij die mooie zomer. 
Nou ja, mooi? Daar verschillen de 
meningen over. Om me heen heb ik 
veel geklaag gehoord. Persoonlijk 
heb ik het niet als heel dramatisch 
ervaren. Ik ga slecht op hele hoge 
temperaturen, omdat ik liever wat 
actiever blijf. Oké de regen had wat 
minder gemogen, maar zo hebben 
we als Nederlanders altijd iets te 
klagen.

Het einde van de zomer 
betekend in ieder geval de 
start van de herfst en zoals 
de trouwe lezers van deze 

rubriek zich wellicht kunnen herinneren 
is dit op culinair gebied mijn favoriete 
tijd van het jaar. Het wildseizoen komt er 
aan en de gerechten worden weer voller 
van smaak. De huiskamer wordt weer 
gevuld met de geur van een heerlijke pan 
stoofvlees die uren lang staat te pruttelen. 
Er is ook weer meer tijd om lekker lang 
in de keuken te staan. Heerlijk om op een 
regenachtige middag lekker in de keuken 
bezig te zijn onder het genot van een 
mooi glas wijn. Wat ik ook associeer met 
de herfst zijn paddenstoelen. Hoewel 
het hele jaar door verkrijgbaar (wat 
niet tegenwoordig) vind ik het echt een 
herfstproduct.

Wie nu een volle wildschotel met 
wilde paddenstoelen verwacht komt 
bedrogen uit. Het wildgerecht bewaar 
ik voor een volgende keer, beloofd! 
De paddenstoelen komen wel terug in 
onderstaand gerecht. We houden het 
deze keer namelijk snel en makkelijk. 
Geen uren in de keuken dus, maar vooral 
een beetje inspiratie voor als er snel iets 
op tafel moet komen. Wel erg lekker, 
beloofd! Bon Appetit, Niek

De ingrediënten:
• 6 plakjes bladerdeeg uit de vriezer
• 200 gram bospaddenstoelen
• 125 gram mascarpone
• 1 hand verse tijmblaadjes (van de 

steeltjes geritst)
• 1 hand geraspte Parmezaanse kaas

De bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 

graden.
2. Ontdooi de plakjes bladerdeeg door 

ze gewoon naast elkaar te leggen op 
het aanrecht.

3. Terwijl ze ontdooien, snijd je de 
paddenstoelen in grove stukjes en 
bak je ze vijf  minuten in een scheut 
olie op hoog vuur lichtgekleurd.

4. Verdeel de plakjes bladerdeeg op een 
met bakpapier beklede ovenplaat. 
Zorg dat ze elkaar iets overlappen 
en wrijf  de naadjes weg.

5. Prik met een vork gaatjes in de 
bladerdeegbodem, houd een rand 
van een centimeter gaatjesvrij.

6. Verdeel de mascarpone over de 
bodem (behalve dus over die rand 
van 1 cm) en bestrooi met peper en 
zout.

7. Verdeel nu de bospaddenstoelen 
over de mascarpone.

8. Maak af  met de tijmblaadjes en 
Parmezaanse kaas.

9. Schuif  de oven in en bak in ongeveer 
25 minuten gaar en goudbruin.

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!

Rochus 
Culinair: 
Plaattaart met 
bospadden-
stoelen

Wijntip Bottle Shop
De wijnkeuze is 
gevallen op Oscarg’ignan 
van Domaine Sainte Marie 
Des Crozes. Deze wijn 
bevat aardse tonen 
die werkelijk perfect 
samengaan met de 
paddenstoelen. Naast 
de aardse tonen heeft 
deze wijn echter ook 
iets fris waarmee hij 
ook prima combineert 
met het zout van de 
kaas.

Biertip Bottle Shop
Wat betreft het bier 
pakken we ook iets 
stevigs en kruidigs. Ik 
kreeg iets bijzonders 
mee, namelijk L’esprit 
de Noël van de Dochter 
van de Korenaar. 
Eigenlijk een kerst-
bier dus, maar dit 
stevige donkere en 
kruidige bier gaat 
nu eenmaal perfect 
samen bij de smaken 
van tijm en padden-
stoelen. Eigenlijk kun 
je iedere quadrupel 
blind inschenken bij 
dit gerecht.
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17/09
17.00 - 21.00 uur
BUUT, BORREL & BORDJE 
op vrijdag: zie voor meer data pag. 14

18/09
13.30 - 18.30 uur
HUMANISTISCH CAFÉ 
de Buut

30/09
van 16.00 tot 22.00 uur
VOORBEREIDING DDW 2021
inzameldag van oude spulletjes 

02/10 & 03/10
van 10.00 tot 16.00 uur
VOORBEREIDING DDW 2021
workshop interieur maken met 
gezamenlijke lunch

04/10
vanaf 20.30 uur
OPENBARE 
BESTUURSVERGADERING
rochusbuurtvereniging

09/10
15.30 - 18.30 uur
HUMANISTISCH CAFÉ 
de Buut

16/10 - 24/10
dagelijks geopend van 14.00-17.00u
DUTCH DESIGN WEEK
pop up restaurant de Buut

27/10
vanaf 20.00 uur 
REDACTIEVERGADERING
rochusnieuws

30/10
14.00 - 17.00 uur
REPAIR CAFÉ STRATUM
elke laatste zaterdag van de maand

06/11
vanaf 18.00 uur 
RUNNING DINNER
meld je aan voor 28 oktober!

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
12 en 26 okt | 9 en 23 nov
Rochusbuurt (donderdag): 
7 en 21 okt | 4 en 18 nov

Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag): 
5 en 19 okt | 2, 16 en 30 nov
Rochusbuurt (donderdag): 
14 en 28 okt | 11 en 25 nov

Ophalen oud papier (woensdag):
13 en 27 okt | 10 en 24 nov

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

Agenda Aanleveren 
Kopij
In november verschijnt nr. 183 
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  12 november 2021 mailen 
aan de redactie: rochusnieuws@
gmail.com of  geef  de bijdrage af  bij 
Hoefkestraat 12.

Borrel elke vrijdag van 17.00 
tot 21.00 uur. Een bordje 
voor € 7,50 van 18.00 tot 
20.00 uur. Geen (h)aute cuisine, 
maar gewoon een (h)eerlijke 
maaltijd!

Sinds de vakantie is de Buut elke 
vrijdag weer open. Nieuw is dat je 
daar dan niet alleen terecht kunt 

voor gezelligheid en een drankje, maar 
ook voor ‘het bordje van de week’.  Je 
moet hierbij niet denken aan allerlei 

Buut, 
Borrel & 
Bordje

Afvalkalender

Running Dinner bestaat al vele 
jaren in de Rochusbuurt en 
is inmiddels niet meer weg te 
denken. 

Mensen die eerder hebben 
meegedaan houden hun 
agenda’s vrij en beginnen 

rond deze tijd alweer te bedenken wat 
ze met het thema zouden kunnen gaan 
doen. Begin november beginnen we 
geheimzinnig te doen en zien ze bij de 
Bottleshop hun inkopen stijgen. Het is 
dan ook een evenement dat je niet wil 
missen!

Per tweetal of  drietal kan je je inschrijven. 
Heb je niemand in gedachten? Mail ons 
even, dan denken we mee. 

Running Dinner 
Duizend en één nacht 
6 november

culinaire hoogstandjes, maar wel aan een 
vers bereidde, lekkere maaltijd. Voor de 
gelegenheid wordt het achtergedeelte van 
de Buut ingericht als eetgelegenheid waar 
je samen met buurtgenoten rustig kunt 
tafelen. Alleen een drankje gebruiken is 
natuurlijk ook nog mogelijk in de ruimte 
aan de voorzijde of  (bij mooi weer) in 
het tuintje.

In de maanden september en oktober 
bekijken we of  hier genoeg animo voor 
is in de buurt. Na deze twee maanden 
besluiten we óf  en zo ja, hoe we hiermee 
verder gaan. In verband met de inkoop 
vragen we je wel van te voren even te 
reserveren op de website van de buurt. 

Om je een indruk te geven van wat je kan 
verwachten volgen hier de menuutjes in 
de maanden september en oktober:

Vrijdag 17 september
Lasagne, salade 

Ongeveer een week van tevoren hoor 
je welke gang je krijgt en voor hoeveel 
mensen je moet koken (meestal ongeveer 
zes mensen aan tafel). Wie er komt is een 
verrassing. De andere gangen eet je bij 
en met steeds wisselende buurtgenoten. 
We sluiten de avond gezamenlijk af  met 
koffie of  een borrel.
 
Het thema is dit jaar “1001 nacht”. 
De afgelopen jaren hebben al heel wat 
creatieve interpretaties van de thema’s 
gezien, je kunt denken aan de geuren en 
smaken, maar sommige mensen zoeken 

Vrijdag 24 september
Kabeljauw, aardappelgratin, salade

Vrijdag 1 oktober
Boeuf  Bourguignon, aardappeltjes uit 
de oven, salade

Vrijdag 8 oktober
Indiase linzencurry, rijst, salade

Vrijdag 15 oktober
Wel Borrel maar géén Bordje i.v.m. 
Dutch Design Week

Vrijdag 22 oktober
Géén Borrel en géén Bordje i.v.m. 
Dutch Design Week

Vrijdag 29 oktober
Kippenpoot, friet, appelmoes, salade 

Reserveren tot en met één dag van te 
voren op: www.debuut-rochusbuurt.nl/
buut-borrel-en-bordje.

het liever in de muziek, de aankleding, 
de verlichting enz. It’s up to you. Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat het 
thema je belemmert. Mocht je er niets 
mee kunnen, maak je niet druk. 

Tag vrienden uit de buurt bij de berichten 
op social media, of  zeg het voort! 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Inschrijven kan via:  rrd040@gmail.com. 

Hopelijk zien we jullie dan! 
Groetjes Bert, Suzy, Sebastiaan, Koen & 
Maaike
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KidsTalk
Wie ben je? 
Cato Elif  Aarts
Hoe oud ben je? 
7 jaar
Wie zijn je ouders, 
zusjes of broertjes? 
Willem is mijn broer
Janne is mijn zus
Lisanne is mijn moeder
Bert is mijn vader
Naar welke school en klas ga je? 
De Hasselbraam groep 4
Wat is je lievelings-
Les: 
Rekenen
Eten:   
Pannen-
koeken
Vakantieland:
Oostenrijk, 
want daar 
zijn zo’n 
mooie bergen
Snoep:             
Skittles
Kleur:
Blauw
Dier:
Zebra
Tv-programma: 
Henry Danger
Waaraan heb je een 
hekel? 
Pittig eten
Wat zijn je hobby’s? 
Buitenspelen en lezen
Wat is een goede/slechte eigenschap?
Dat ik goed rekening kan houden 
met anderen; ik kan snel 
boos worden...
Van welke muziek hou je? 
Froukje, Groter dan ik
Vind je de Rochusbuurt 
leuk om in te wonen? JA!
Waarom? Omdat er zoveel
groen is, er is zelfs een 
moestuintje!
Wat wil je later worden? 
Dierenarts
Wie wil je de volgende keer in de kidstalk? 
Valerie van den Putte

De nieuwe kidsredactie:

Hoi,
Ik ben Lynn en ik ga samen 
met Janne de Kidspagina 
overnemen. Maar eerst iets over 
mij. Ik ben 9 jaar en zit in groep 
6. Mijn sporten zijn dansen en 
turnen. Ik vind school, tekenen 
en knutselen leuk. Ik vind het 
heel leuk om met de redactie 
verder te gaan!

JanneLynn

Hoi,
Ik ben Janne. Ik neem samen 
met Lynn de KidsRedactie over. 
Ik zit in groep 7 en hockey drie 
keer in de week. Ik ben goed 
in verhalen schrijven en hou 
enorm van lezen. 
Ik wil de redactie graag over-
nemen omdat ik van schrijven 
hou!

De ‘Ken jij ons?’ Quizzz

Waar kennen 
wij elkaar van?

Antwoorden: 1. Allebei 9 jaar | 2. School | 3. Dansen, turnen & hockey | 4. Onze korte broeken! | 5. Lezen

1

Wat is de hobby van 
Janne?

Welke kleren hebben 
we hetzelfde? 
(zie foto)

Op welke sporten 
zitten we?

Hoe oud zijn wij?

2
3

4

5

&

Onze allereerste redactievergadering!


