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Maatwerk op een binnenterrein
leefbaarheidsonderzoek toe. Zij stelde
hiervoor €1.000,00 ter beschikking,
later verhoogd naar €1.500,00. Met
dit bedrag mochten de omwonenden
gaan winkelen. Al snel bleek dit bedrag
volstrekt ontoereikend voor een dergelijk
onderzoek, een wassen neus dus. Dit
leverde maandenlang geharrewar op
over de ontstane situatie.

Binnengebied aan de Geldropseweg

In december 2020 nam
het college van B&W een
ontwerpbesluit, waarmee zij
kenbaar maakte dat zij van plan
was een omgevingsvergunning
af te geven voor de bouw
van 8 appartementen in twee
bouwlagen achter het pand aan
de Geldropseweg 126. Op dit
moment bevindt zich daar een
binnenpleintje met daaraan
een flink aantal garageboxen.
Dit terrein grenst aan veel
achtertuinen van woningen op
de Geldropseweg, St. Jorislaan
en de Pastoor Dijkmansstraat.
De eigenaar van dit terrein, had
verschillende bewoners vooraf
ingelicht, maar niet iedereen.
Veel bewoners voelden zich
daarom overvallen.

D

e omwonenden staken al
snel de koppen bij elkaar
omdat er overlast gevreesd
werd op de omliggende
percelen. Het nieuwe woonblok zou
bijvoorbeeld geplaatst worden op
de erfgrens met twee achtertuinen
die hierdoor begrensd zouden gaan
worden door een blinde muur van ca.
6 meter hoog, maar ook zouden de
bouwwerkzaamheden voor een deel in
deze achtertuinen plaats moeten vinden.
Verder was men ook bang voor geluiden lichtoverlast voor veel omwonenden.
Het verwijderen van veel groen werd
ook betreurd. In januari 2021 werden 52
zienswijzen ingediend bij de gemeente
tegen het voornemen om een vergunning
te verlenen voor deze bouwplannen.
Leefbaarheidsonderzoek
De gemeente zag een lange en moeizame
bezwaarprocedure op zich afkomen
en probeerde te bemiddelen en zei een

Politiek
Inmiddels was ook de politiek betrokken
en volgde overleg met wethouder Rik
Thijs. In een gesprek met de wethouder,
de projectontwikkelaar en de architecten
namen de omwonenden het voortouw
met het voorstel om wijzigingen aan
het bouwplan door te voeren waardoor
de overlast voor omwonenden tot een
minimum beperkt zou worden. Alle
partijen gingen hiermee akkoord.
Afspraken
Dit werd uitgewerkt in een overeenkomst
tussen beide partijen. Het hele bouwplan
wordt één meter opgeschoven, waardoor
het niet meer op de erfgrens met de
achtertuinen komt te staan. Hierdoor
moest er wel een nieuwe entree voor
de appartementen worden ontworpen.
Verder zijn er verschillende maatregelen
tegen licht- en geluidsoverlast genomen,
en zijn er duidelijke afspraken gemaakt
over het compenseren van het groen.
Kortom een prachtig stukje maatwerk!
Blijft natuurlijk altijd de vraag of
dergelijke inbreidingsplannen wenselijk
zijn op de binnenterreinen van de
gesloten bouwblokken in de toch al zo
overvolle Rochusbuurt.
Frank van der Laak
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Lamborghini
De dikke man droomt soms
en dan vertelt hij zijn droom
aan mevrouw dikke man.
Vorige week nog. De dikke
man gaat er eens voor zitten
en vertelt.

I

k rijd in mijn auto. Het is donker.
De weg is onduidelijk. Het is
niet onverhard maar ziet er
ook niet verhard uit. De weg is
bochtig. Op een gegeven moment zie
ik links een dure, roze sportwagen merk
Lamborghini Gallardo. De weg wordt
smaller en de Lamborghini heeft geen
lichten aan. Hij probeert mij in te halen.
Omdat ik tegen een rotswand dreig te
rijden, stuur ik naar links. De sportauto
kan mij niet inhalen. Verderop in een
ruime bocht snijdt de Lamborghini mij
de pas af en knalt moedwillig frontaal op
de muur in de bocht om voor mij de weg
af te sluiten. Ikzelf rem op tijd en heb
geen schade.
In de sportauto zit een mannetje dat
begint te schelden. Ik ben bang dat hij
zijn auto uitkomt maar dat doet hij niet.
Ik zeg dat hij geen lichten aan had en ik
hem daarom niet heb gezien. Daarna zie
ik dat we met onze auto’s bij een soort
terras van een duur hotel staan. Er komt
een ober aangelopen. Hij loopt naar de
man in de Lamborghini, begroet hem
hoffelijk en laat blijken dat de man in
de sportauto een bekende klant van het
hotel is. De ober vraagt aan de man of
hij hem zal helpen om hem uit de auto te
krijgen. Er komt een klein kraanwagentje
aangereden. Hiermee wordt het mannetje
uit zijn Lamborghini getakeld. Ik zie dan
dat hij een soort harnas van leer met een
metalen haak op zijn rug, aan heeft. Als
een soort handgreep. Het harnas zit om
hem heen alsof hij daarin gebakerd is.
Even verderop zie ik ook een man met
eenzelfde leren harnas die met een ander
kraanwagentje wordt weggereden.

De man van de Lamborghini scheldt
nog wat verder, maar begint dan een
conversatie met de ober. Ik stap uit mijn
auto, pak mijn bagage en begin over
het terras te lopen tussen de bezoekers.
Deze praten over het voorval en ik
vraag aan een paar van hen hoe de man
heet. ‘Seniel’ zeggen ze. ‘Is Seniel zijn
voornaam’ vraag ik. ‘Nee’, zegt een
terrasbezoeker enigszins besmuikt , ‘zijn
voornaam is Theo’. Ik loop verder met
mijn bagage naar de trap van het terras.
Dan bedenk ik me dat mijn auto nog
steeds in de hoek van de weg bij het terras
staat. Ik durf niet dezelfde weg terug
te nemen en maak een omtrekkende
beweging over het terras naar mijn auto.
In de hoop dat de terrasbezoekers die
mij eerder weg hebben zien gaan, mij
niet zien. Aangekomen bij mijn auto
zit het mannetje van de Lamborghini
weer in zijn auto. Het is nu een Porsche
Panamera geworden. Hij heeft nog steeds
het tuigje met de haak aan. De haak is
nu vastgemaakt aan de achterkant van
zijn stoel. Hij geeft gas, kijkt niet op of
om en rijdt weg. Daarna is het probleem
opgelost en besef ik dat het een droom
is maar wel een levensechte.
Zo, zegt mevrouw dikke man. Wat een
droom! Wil jij soms een Lamborghini
hebben? Nou, ik zal eens in de huishoudportemonnee kijken of die er deze
maand vanaf kan. Mmm, denkt de dikke
man. Een Lamborghini. Is die nou beter
dan een Porsche Panamera? Want daar
droomt de dikke man ook weleens van.
De dikke man

Invloedrijk
handelen, gewoon
in de achtertuin
van een rijtjeshuis
in de Hornestraat
Marijke (42) schrijft over haar leven
met een chronische ziekte (ME) in
de Rochusbuurt. Oorspronkelijk
opgegroeid in de Rochusbuurt
is ze na jaren weer terugverhuisd
toen ze ziek werd. Ze huurt het
zolderappartement van haar
moeder die al die jaren trouw in de
Rochusbuurt is blijven wonen.

C

orona, oorlog, ziekte, het
zijn allemaal situaties waarin
we machteloosheid voelen.
Je kiest er niet voor, het
overkomt je. Had ik klimaatverandering
en inflatie al genoemd? Genoeg om je
zorgen over te kunnen maken vandaag
de dag. Ik heb liever een positieve invloed
dat dat ik machteloos ben. Maar hoe doe
ik dat? Zeker met mijn beperkte energie
is dat best een uitdaging. Zo’n 20 uur
per dag moet ik liggend doorbrengen
omdat als ik meer doe, mijn lijf dat niet
accepteert. Door de overbelasting raakt
anders mijn lichaam verder ontregeld
met het gevolg dat ik zieker wordt.
Toen ik jonger was, was ik weleens
bang om zo ziek te worden als ik nu
ben want ik dacht dat ik op die manier
niet zou kunnen leven. De leegte en de
machteloosheid leken me vreselijk. Als
kind speelde ik graag overlevertje in onze
tuin. Ik bracht dan met een fles water een
middag in de tuin door in het heerlijke
groen ondertussen etend van al onze
fruitbomen en struiken. Die aard komt
nu weer boven drijven. In diezelfde tuin
als waar ik vroeger overlevertje speelde,
heb ik nu een kruidentuin aangelegd. Ik
eet namelijk kruiden in overvloed. Vorig
jaar stond de kruidentuin nog in potten
maar dit jaar heeft mijn moeder een
stukje tuin voor me vrijgemaakt (love you

mams en sorry voor de pottenexplosie
van afgelopen jaar ;).
Ik kan er enorm van genieten om die
kruiden te zien groeien. En om ze
vervolgens te kunnen oogsten en opeten
is het summum van deze wannabe
survivaler. Hoe fantastisch is het dat
je iets plant en dat dat vanzelf groter
groeit als je het maar op de juiste manier
verzorgt? Al helemaal geweldig vind
ik dat ik op deze manier zelf iets kan
doen aan mijn gezondheid: werken in
de tuin breng rust in mijn overprikkelde
zenuwstelsel en de kruiden brengen een
stukje gezondheid want ze zitten vol met
gezonde stoffen. En bonus: kruiden zijn
best duur als je ze onbespoten wil kopen
om het milieu te sparen. In de tuin
kosten ze alleen maar een startplantje of
zaadjes en wat mest en water. Zeker met
een uitkering die niet veranderd ondanks
inflatie is dat heel mooi meegenomen.
Invloed, invloed, invloed. ‘Alle kleine
beetje helpen’ zei mijn oma vroeger ‘en
de mug pieste in de zee’ voegde ze er
gekscherend aan toe.
Toen ik nog niet in deze situatie zat had
ik nooit verwacht dat ik uit deze kleine
dingen zo’n zingeving en voldoening
kon halen, maar het blijkt toch echt te
kunnen. Ook in het kleine is leven en
beleven mogelijk. Mijn leven is absoluut
leger maar niet leeg. In mij borrelt het
leven door en vind ik manieren om dat
vorm te geven met de vermogens die ik
nu heb. Als ik met mijn kruiden bezig
ben dan zijn zorgen en machteloosheid
naar de achtergrond verdwenen terwijl
alle aandacht in mijn handen zit die met
de planten bezig zijn. Op die momenten
heb ik letterlijk mijn leven in eigen
handen en met die handen ben ik bezig
om mijn leven mooier en beter te maken.
Dus lieve buurtgenoten, dreigt het
je allemaal even boven het hoofd te
groeien? Geniet van jullie boomtuintjes,
kruidentuintjes, moestuintjes, kiemen
voor het raam, breiwerken en al die
andere kneuterige dingen die rust en
voldoening geven en het gevoel dat je
het leven zelf een stukje in de hand kan
nemen.
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Op zaterdag 26 februari nam Ine
Chatrou afscheid als coördinator
van het Repair Café
Zo’n 10 jaar geleden plantte Ine
het zaadje, het idee maalde al een
tijdje in haar hoofd en ze wilde dit
graag gestalte geven. In 2013 ging
een groep van acht vrijwilligers van
start. Clemens was één van hen en
hij heeft Ine terecht een prachtige
speech gegeven zaterdagmiddag.

I

ne was de drijvende kracht, en
samen met een groepje techneuten
en handige mensen achter de
naaimachine liep het Repair Café vanaf
het begin goed. De fooienpot vulde
zich en dit gaf de ruimte om wat aan te
schaffen voor een nog beter functioneren.
Er zijn enige wisselingen geweest in de
samenstelling en het Repair Café wordt
nog steeds goed bezocht en beoordeeld.

Clemens benoemt; “Ine was de
kartrekker van het eerste uur als regelaar,
gastvrouw, verbinder, stukjesschrijver,
telefonische vraagbaak, en vooral ijveraar
voor het vasthouden van een goed team
en zorgen voor goede sfeer.” De sfeer
en het teamverband is belangrijk, dat
blijkt wel uit de groep die er ook op deze
zaterdag weer zijn geweest om er voor te
zorgen dat apparaten een tweede leven
krijgen in plaats van op de vuilnisberg
belanden.
Ine heeft haar taken inmiddels
overgedragen aan Marion, en het Repair
Café draait gelukkig gewoon door op
de laatste zaterdag van de maand van
14.00-17.00, natuurlijk in ons buurthuis
de Buut.

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

M

aar 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

Zaterdag is Ine uitgebreid bedankt
door haar repair-collega’s en door het
Rochusbuurt-bestuur met kleurige
bloemen. Wij doen dit ook nog graag in
het Rochusnieuws.
Ine, ongelooflijk bedankt voor je inzet
om het Repair Café te starten en 9 jaar te
dragen, waarmee je de buurt en daarmee
de wereld weer iets duurzamer hebt
gemaakt. Gelukkig neemt Marion het
coördinatie-stokje over zodat dit mooie
sociale initiatief voortgezet wordt.
Hopelijk kom je af en toe nog langs
op zaterdag voor een kop koffie of een
reparatievraag!
Het Rochusbuurt-bestuur

Luchtfoto:
Martien Aerts
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Repair Café
Op zaterdag 26 maart vanaf
14.00 uur steken de repairders
van Repair Café Stratum hun
handen weer uit de mouwen!
e repareren allerhande elektronische, huishoudelijke
en aanverwante apparatuur. Zoals
gebruikelijk zijn we tot 17.00
uur aan het werk om iedereen
zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Kleding-herstelwerk laat
nog even op zich wachten gezien
de beschikbare ruimte. Nieuws
hierover kunt U lezen op onze
site: www.repaircafeeindhoven.
nl/repair-cafe-stratum. U bent
van harte welkom in buurthuis de
Buut; de koffie en thee staan klaar!
Foto: Yolande Voskes (v.l.n.r. Ine en Trudy)

Heb je alles gevonden? Zo niet, vind je hier de min of meer exacte plekken.
Foto 1: Kettingstraat 13 | Foto 2: Geldropseweg 58 | Foto 3: Hoefkestraat 55 | Foto 4: De Hertoghof 15. 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!

W
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De kers
op de
taart!
Het is maandag 14 februari en
het bestuur komt in de Buut
bij elkaar voor de maandelijkse
bestuursvergadering. Na
een periode waarin corona
ervoor zorgde dat de
bestuursvergaderingen vaak
niet zo spannend waren was
het nu wel anders.

F
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rank praatte ons bij over
enkele ontwikkelingen m.b.t.
de Geldropseweg en vertelde
dat hij die week samen met
schoenmaker Hans Bonnema verwacht
werd in winkelcentrum Woensel. Daar
zou een cheque uitgereikt worden
aan meerdere winkelgebieden om het
winkelklimaat te verbeteren. Het blijkt
geen klein bedrag, het is maar liefst een

cheque van € 65.000,00. En tevens zou
de Geldropseweg er een cheque van
€ 10.000,00 bij krijgen om nieuw leven
te blazen in de winkeliersvereniging.
Uiteraard zou dit vergezeld gaan met
de nodige media aandacht want dit is
natuurlijk mooie sier zo vlak voor de
gemeenteraadsverkiezingen!
Prachtig nieuws uiteraard maar volgens
de dames in het bestuur was het kapsel
van Frank niet “media proof ” (tja.. dat
krijg je als de man- vrouw balans opeens
anders is in het bestuur)! Maar na een
knipbeurtje bij kapper Marcel reisde
Hans en Frank op woensdag af naar
Winkelcentrum Woensel om daar in een
galerie de cheques in ontvangst te nemen
van onze wethouder en buurtgenoot
Stijn Steenbakkers. Tevergeefs: Als Hans
en Frank aankomen in winkelcentrum
Woensel en op zoek gaan naar de galerie
blijkt na veel rondvragen en uiteindelijk
een simpele ‘google actie’ dat ze bij
het verkeerde winkelcentrum staan en
dus stappen de heren in de auto naar,
jawel een winkelcentrum aan de andere
kant van Eindhoven: het Kastelenplein!
Ternauwernood komen ze op tijd aan bij
het Kastelenplein en worden de cheques
in ontvangst genomen en wordt terecht
nog eens benoemd dat we al zo’n mooie
weg hebben, maar dat dit echt de kers op
de taart is!

Drie buurtbewoners op de foto op het Kastelenplein (v.l.n.r. Frank, Stijn en Hans)

Het toeval treft dat die zelfde avond in
café Caravelle de winkeliers bij elkaar
komen voor een nieuwe start van de
winkeliersvereniging. Dus zo zien we
Frank vertrekken met twee grote cheques
onder zijn arm richting café Caravelle (het
lijkt de postcodeloterij wel!). In bijzijn
van alle winkeliers werden de cheques
uitgereikt door Stijn Steenbakkers en
Frank en werd er geproost op een mooie
impuls voor onze toch al prachtige
weg! Ter plekke worden de euro’s in

“Het toeval treft dat
die avond de winkeliers
bij elkaar komen voor
een nieuwe start van de
winkeliersvereniging.”
gedachte al uitgegeven aan groen, kunst
en zelfs camerabewaking. Maar sommige
initiatieven hoeven geen geld te kosten
blijkt later. Onze buurtgenoten van
‘adopteer een straat’ presenteren hun
acties om de Geldropseweg schoon te
houden en om voornamelijk de enorme
hoeveelheid sigarettenpeuken op straat
te weren. Daarna wordt het nog gezellig
en geniet iedereen van de mogelijkheid
om in de kroeg een praatje te maken met
winkeliers en buurtgenoten.

Foto en tekst: Yolande Voskes
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Middelen
voor extra
ondersteuning
winkelcentra
Eindhoven
Nog vragen naar aanleiding
van het artikel hiernaast?
Hieronder iets meer informatie
over de cheques en de besteding
daarvan.

D

e gemeente Eindhoven heeft
een transformatieteam in
het leven geroepen om een
aantal winkelcentra in Eindhoven
extra te ondersteunen zoals de
Woenselsemarkt / Kruisstraat, Woensel
XL, Tongelresestraat / Haagdijk en het
Kastelenplein. Omdat de Geldropseweg
net is opgeknapt is deze ook aan deze
lijst toegevoegd. Het gemeentebestuur
heeft ook middelen vrijgemaakt die deze
gebieden zelf mogen uitgeven om het
winkelklimaat te verbeteren.
De Geldropseweg heeft twee bedragen
toegezegd gekregen. Één van € 10.000,00
als stimulans voor het opnieuw leven
inblazen in de winkeliersvereniging.
En één van € 65.000,00 voor fysieke
toevoegingen aan de huidige inrichting
van de Geldropseweg. Dit laatste bedrag
heeft de gemeente vooralsnog alleen
gereserveerd binnen de eigen begroting.
Op dit moment wordt er nog gewerkt
aan een subsidiebeschikking. Het bedrag
zal pas worden uitgekeerd als er een
subsidieverzoek wordt ingediend wat
voldoet aan deze beschikking.
Dit betekent dat er allereerst
overeenstemming moet worden bereikt
voor een goede besteding. Hierbij
dienen de vastgoedeigenaren, winkeliers,
bewoners en omwonenden te worden
betrokken.

onderhoud
•• onderhoud
APK-keuring
•• APK-keuring
schadeherstel
•• schadeherstel
banden
•• banden
in-en verkoop
verkooppersonenwagens
personenwagens
•• in-en
airco-service
•• airco-service
Heezerweg77a
77a
Heezerweg
5614 HB
HBEindhoven
Eindhoven
5614
tel:040-2112595
040-2112595
tel:
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Kay laat
kinkiknippen

haren op de zwarte schort belandden.
Een confronterend contrast!
Nu gaat de schaar erin. Elke, de eigenares
– of eigenlijk de franchisenemer –
vertelt me dat je in de winkel niet
kennis zult gaan maken met aparte, dus
kinky, praktijken, maar met mensen
die openstaan voor gekke, bijzondere
ideeën: “Kinki komt eigenlijk van kink in
de kabel. Toen ik een teenager was, had
ik een paar ideeën, hoe ik mijn kapsel
wilde hebben. En kreeg overal nul op het
rekest: ‘Kan niet!’, ‘Werkt niet!’, ‘Staat
je niet!’ Daarom wilde ik zelf kapper
worden en het beter doen. De filosofie
van de oorspronkelijk Eindhovense (dat
wist je niet, hè!) kapperszaak paste erbij.”

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?

O

nze 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.
Bovendien vertrekken winkels waarvoor
gelukkig nieuwe winkels in de plaats
komen. Op die manier blijft onze wijk
levendig. En sinds eind februari mag nog
meer: zonder mondkapjes en veel andere
restricties. Dus ideaal, om weer eens een
afspraak bij de kapper te maken.
Kinki, kinky of gewoon een kink in
de kabel?
Nog een kapper in de buurt? Nou, op de
hoek van de St. Jorislaan zat eigenlijk al
jaren een kapper, vroeger onder de naam
Franks knipperij, maar de afgelopen
jaren heeft Frank het knippen op een
laag pitje gezet en meer accessoires voor
het huishouden verkocht. Nu opent
Kinki Kappers hier haar deuren, een
kapperszaak met een hippe uitstraling
die overal in het land zit, in Eindhoven
ook al op het Clausplein. Dus een

Nog een kapperszaak?
Als je de Geldropseweg afstruint, zal je
opvallen dat je in meerdere zaken van
je overtollige hoofdhaar afkomt. Maar
eerlijk is eerlijk: Kinki Kappers is toch
anders. Grote minpunt is natuurlijk de
ligging: in het Witte Dorp en niet in
nieuwe, tweede vestiging in Eindhoven.
De naam is nogal gedurfd: kinki rijmt op
kinky! Past zoiets wel bij mij met mijn
grijze haardos? Ik moet bekennen dat ik
niet sta te trappelen om met een paarse
kuif of een hanenkam door het leven
te gaan. Zullen we eens gaan kijken of
ze een hippe – in elk geval geen duffe –
coupe voor mij kunnen verzinnen?
Knippen op de openingsdag
Ik heb een afspraak voor 1 maart, de
dag van de opening en zal dus worden
getrakteerd op bubbels. Als dat geen
goede binnenkomer is. En wat blijkt:
ik ben klant nummer 2. Elke, de baas,
is echter al voortvarend aan de slag
gegaan, samen met haar collega’s Penny
en Annabel. Zelfs haar moeder en
haar vriend zijn vandaag erbij voor een
praatje, een hapje en wat bubbels.
Maar dan wordt het spannend: “Wat
kan ik voor je doen?” Oeps. Ken je dat?
Dat moment waar je bij de kapper onder
woorden moet brengen dat je wel een
tof kapsel wilt, maar enerzijds niet elke

de Rochusbuurt, maar goed: nobody is
perfect. Maar voor ons Rochusbuurter
is het natuurlijk een prachtig gezicht
om de mooie, ronde glazen façade te
bewonderen. Elke komt zelf wel uit
het Witte Dorp, nou, eigenlijk net niet.
Immers is de Sint Leonardusstraat waar
zij samenwoont met haar vriend niet meer
wit, maar dichtbij is het wel. “Omdat ik
hier elke dag langskwam op mijn weg
naar het werk bij Kinki Kappers op het
Clausplein, kende ik de zaak. En greep
mijn kans toen de winkelruimte te huur
werd aangeboden. En ik kreeg zo veel
steun: van mijn inmiddels ex-baas, van
kinki, maar ook van bevriende designers
die me hebben geholpen bij het interieur
van deze zaak. Een beetje Kinki, en heel
veel van andere specialisten. Zelfs de
smiley, ons gadget, is design: van mo
man tai – uit Eindhoven.” Het klopt als
een bus: het ziet er echt hip uit, jammer
dat het Rochusnieuws alleen zwartwit is.
Trouwens, ook de muziek is prima. Soms
is een bezoek aan een moderne, hippe
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kapperszaak immers vooral een aanslag
op je trommelvliezen, je zenuwen en je
goede smaak. Bijna een opluchting dat
het hier niet het geval is.
Hip, vlot en bijna aerodynamisch
“Ik pak nog even de spiegel!” Oh, ik ben
al klaar. De overdaad aan grijze haren ligt
om me heen op de vloer (en kruipt onder
mijn trui tergend langzaam over rug
en borst). Zelfs oren en wenkbrauwen
zijn geknipt (neusharen doe ik zelf
wel). Tja, ik vind het hip, vlot en bijna
aerodynamisch – tenminste totdat ik de
volgende keer mijn haar ga wassen. En
tegen jou als lezer wil ik zeggen: kijk en
huiver! want deze keer horen bij mijn
ervaringen in en om de wijk ook een
paar kiekjes van mezelf.
Oja, als je de winkel in kleur wilt zien,
kan dat hier: www.kinki.nl/eindhovenstjorislaan of je gaat er even langs:
door het raam kijken is in elk geval
gratis. Nog meer foto’s kun je hier zien:
www.instagram.com/kinkistjorislaan.

ochtend met gel, wax, spray en ander
materiaal aan de slag wilt om je haar in
model te brengen, en anderzijds ook
niet wilt lijken op je oom Rudolphus
die tien jaar geleden voor het laatst bij
een stationskapper in Lage Zwaluwe is
gezien. “Het mag best kort maar niet
té.” Heel eerlijk: ik heb nu al medelijden
met Elke die met zo’n instructie een
indrukwekkend resultaat moet leveren.
Want, ik had haar bij het binnenkomen
al gezegd: “Als het kapsel maar niet duf
wordt.” Daar kun je iets mee als kapper.
Babbelen bij de kapper – ook over
een ‘kinki’ in de kabel
Zo, voor straf moet ik mijn bril op de
plank leggen, mijn glas bubbels laten
staan en naar de wastafel. Maar ik bof:
Elke en ik liggen op één lijn als het om
warm water gaat, en er stroomt niet
opeens de helft langs mijn ruggengraat
in richting achterwerk. Voordat Elke
met schaar en tondeuse aan de slag gaat,
krijg ik een van de mooie zwarte capes
om. Gelukkig zijn de tijden voorbij dat
ik nogal van streek raakte, als mijn grijze
Foto’s en tekst: Kay Sachse
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Stijn Steenbakkers CDA

Odette Rooijmans D66

Bart Habraken GroenLinks

Patrick van Tuijn PvdA

Daniëlle Stijntjes VVD

Henk Jager ChristenUnie

Ga toch fietsen, euh, stemmen!
Verkiezingsdebat 2022 van Iriswijk en Rochusbuurt
46,47% - dat was de opkomst bij de
gemeenteraads-verkiezingen in 2018.
Een schrikbarend laag getal, zeker
als je bedenkt dat er op dit moment
een oorlog binnen Europa gaande
is waar mensen strijden voor hun
vrijheid, voor hun eigen democratie.
Bovendien: wist je om welk bedrag
het gaat, als Eindhoven elk jaar haar
begroting vaststelt! Bijna 1 miljard.
Elk jaar. En jij mag meebeslissen
wat met dit bedrag gebeurt. We
moeten dus eigenlijk heel blij zijn
dat we ook dit jaar weer een stempas
mochten ontvangen. Maar wat kun
je er eigenlijk mee?

Stemmen – zo doe je dat!
Op 14, 15 of 16 maart pak je je stempas
en een ID (bijv. je rijbewijs) en ga je naar
een van de stembureaus in de buurt. Op
het stadhuis bijvoorbeeld kun je op alle
drie de dagen van 7.30 – 21 uur gaan
stemmen. Dichterbij kan ook, hoor,
denk eens aan het Parktheater waar je op
16 maart van 7.30 – 21 uur welkom bent
voor dit feest van de democratie. Op
het stembureau krijg je een gigantisch
document overhandigd om dan in een
klein hokje met een pen een kruis bij
een van de maar liefst 17 partijen met
soms zelfs 50 kandidaten te plaatsen.
Keuzestress! Geen beginnen aan?
Nou, de gemeente helpt je al met een

stemwijzer waarbij je op basis van 30
stellingen de partij van je dromen (of
je nachtmerries) kunt vinden: www.
eindhoven.stemwijzer.nl
Vijf grote partijen in De Blokhut
Maar ook ons buurtbestuur wil je helpen
om duidelijkheid te creëren in plaats van
dilemma’s. Net als 4 jaar geleden werd
op 3 maart een debat in De Blokhut
georganiseerd. Dat zorgde bij hen wel
voor een dilemma want alle 17 partijen
kun je misschien wel uitnodigen, maar
dan is er amper nog ruimte voor de
kiezers in De Blokhut. Dus is er gekozen
voor de vijf grootste partijen in de raad
waarvan vier partijen de huidige coalitie

vormen. Van de oppositie is alleen D66
vertegenwoordigd. Deze 5 partijen
hebben samen 31 zetels in de raad die
in totaal 45 raadsleden telt, verdeeld over
– hou je vast – 13 fracties. Deze selectie
betekent dus dat de kleine en nieuwe
partijen helaas niet mee mochten doen.
Alleen een klein partijtje, met de naam
ChristenUnie, biedt dapper weerstand
aan de regels (wie weet, misschien kent
iemand nog deze bijna letterlijke quote
uit de Asterix-stripverhalen). Henk
Jager, raadslid en lijsttrekker van deze
kleine partij, is in de Blokhut en gaat
voor het debat en tijdens de pauze met
deelnemers in gesprek. Dat verdient een
digitaal applausje.
Beamer, mentimeter en het Brabants
kwartiertje
Klokslag half acht is er nog niet zo
veel te doen in De Blokhut, wel een
hoop te kletsen met buren, bewoners
en bestuurders die langzaamaan binnen
komen druppelen. Tijd zat dus voor de
organisatoren Herman en Frank om
de techniek in orde te brengen terwijl
Yolande die het debat zal leiden, nog
even haar stembanden smeert.
Na het obligatorische ruime Brabants
kwartiertje gaan we met de mentimeter
aan de slag waarbij alle deelnemers
kunnen aangeven op welke partij ze gaan
stemmen. Dat gaat niet zonder slag of
stoot maar uiteindelijk heeft iedereen van
de ongeveer 40 aanwezigen zijn of haar
voorkeur aangegeven. Helaas zullen we
nooit weten hoe de mensen hier hebben
gestemd omdat de beamer hapert. Dat
wordt meteen een aandachtspunt voor
de politiek: ‘Zorg voor betere faciliteiten
in de buurthuizen!’ Want de cv-ketel in
De Buut is ook aan vervanging toe…
Voorstelrondje van de 5 kandidaten
Het ‘gezelligste debat van Eindhoven’
want die mooie naam hebben we al,
begint met een voorstelrondje van de
kandidaten.
Stijn Steenbakkers van het CDA,
wethouder in het huidige college, bijt de
spits af: “Ik woon hier in de buurt en mijn
kinderen gaan naar de Hasselbraam.”
lees verder op pagina 12
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Het mondzorg team
+ Tandprotheticus voor kunstgebit, klikgebit
+ Tandarts voor algemene tandheelkunde
+ Implantoloog voor implantaten, klikgebit
+ Tandtechnicus reparatie kunstgebit, kronen en bruggen

Gratis advies
Vergoeding van zorgverzekering, kunstgebit, klikgebit, kronen, bruggen.
Desgewenst komen we bij u thuis voor reparatie, passend maken en aanmeten
van uw [nieuwe] kunstgebit.

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

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

Geldropseweg 105

Tel. 040-211 18 65

5611 SE Eindhoven
www.audiotvcentrum.nl

info@audiotvcentrum.nl
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Bart Habraken, sinds drie jaar raadslid
voor GroenLinks: “Naast mijn raadswerk
ben ik leraar op het Eckart-college. Ik zet
me dolgraag in voor onder andere meer
groen in de stad.”
Daniëlle Stijntjes, nummer 6 op de lijst
van de VVD, vertelt: “Ik woon sinds
2004 in Eindhoven, en wil hier ook
blijven. Op basis van mijn ervaringen als
ondernemer wil ik me inzetten voor de
stad.”
Odette Rooijmans, nummer 10 van
D66: “Ik kom oorspronkelijk uit Veghel
maar woon nu in De Bergen. Ik hou van
aanpakken, niet van klagen.”
Patrick van Tuijn, van de PvdA en
nu nummer 2 op de lijst, sluit het
voorstelrondje af: “Ik ben sinds 4 jaar
commissielid en heb me tot dusver
vooral ingezet op het gebied van sport,
logisch, want ik ben voorzitter van een
voetbalvereniging. Tja, Brabantia is echt
mijn club.”
Stellingen
Inmiddels werkt de beamer ook
weer zodat Yolande de kandidaten
en aanwezigen kan ondervragen op
basis van stellingen, bijvoorbeeld hoe
Amsterdammers volgens hen over
Eindhoven denken. Patrick benadrukt
de rol van Eindhoven als economische
motor, Odette wil ze vooral in de trein
naar Eindhoven krijgen, terwijl Stijn
denkt dat ze ook met ontzag en angst
naar ons kijken. Immers wordt onze
regio vermeld in het regeerakkoord
en zal in de toekomst niet allen meer
aandacht, maar ook meer middelen uit
Den Haag krijgen. Bart hoopt op een
Eindhovens rijksmuseum en Daniëlle
noemt vooral de Brabantse gastvrijheid.
Met een worstenbroodje.
Wonen en groen
Dus het begin is nogal braaf voor onze
kandidaten maar de volgende stellingen
worden lastiger: Hoe ziet Eindhoven
er in 2032 uit? En is groen op hoogte
ook groen? Meer woningen, ook in onze
wijken? Odette en Bart accentueren het

groene karakter van de stad waar fietsers
op 1 staan. Zelfs de daken en muren
worden groen, roept Bart. Rochusbuurt
en Iriswijk moeten nog veel meer groene
daken krijgen, vooral bij bedrijven.
Daniëlle wil vooral inzetten op de
wijken en de sociale cohesie zodat de
leefbaarheid wordt versterkt. Patrick
eist dat het bedrijfsleven meer moet
investeren in de stad want 2 snelheden
in de stad kan echt niet. Bouwen is
voor hem ook geen taak die je moet
overlaten aan projectontwikkelaars. En
als je groene daken hebt, moeten deze
ook toegankelijk worden, misschien
door deze ook een sportieve functie te
geven. Stijn wil dat ook zijn kinderen
nog wel in Eindhoven kunnen wonen.
Hij benoemt vooral het Campina-terrein
als kans om woningen voor gezinnen
te bouwen. Hierbij moet je ruimtelijke
ordening combineren met bouwplannen

“Het recht om te
mogen stemmen, is niet
vanzelfsprekend. Dat
zien we nu dagelijks in
het nieuws.”
voor woningen. Hij wil dat elke
Eindhovenaar binnen 5 minuten bij een
groenvoorziening moet kunnen zijn. Als
voorbeeld noemt hij het trapveldje in de
Hoefkestraat. Daar moet je toch echt iets
van kunnen maken. Odette benadrukt
dat je bewoners hierbij moet betrekken
omdat goede participatie de garantie
biedt dat je snel aan de slag kunt met je
bouwplannen.
Eerste conclusie: de partijen spreken
elkaar niet echt tegen maar hebben toch
allemaal een eigen focus.
Mobiliteit, wijkagent en cultuur
Na het bouwen komen we bij de
volgende stelling over mobiliteit: 30
km/uur overal binnen de Ring. Daniëlle
vindt dat een goed idee, maar alleen voor
woonwijken. Verder moet je gewoon 50
of 70 kunnen rijden zodat het verkeer

kan doorstromen. Bart daarentegen geeft
aan dat er al plannen zijn om de fiets op
1 te zetten. Bovendien is tempo 30 goed
voor de leefbaarheid. En de veiligheid.
Stijn heeft hier toch een ander standpunt
en wil, net als de VVD, de doorstroming
verbeteren. Hiervoor moet ook geld uit
Den Haag komen. Odette wil echter de
auto niet blijven faciliteren. Zij pleit voor
meer deelmobiliteit en alternatieven voor
de auto. Patrick haakt erop aan, immers
wordt het autobezit al minder en andere
steden, zoals Gent, hebben bewezen dat
een stadscentrum best autovrij kan zijn.
Ook over de wijkagent, boa’s en
gebiedscoördinatoren wordt gesproken.
Allen pleiten voor meer zichtbaarheid en
beter overleg met en binnen de wijk. Bij
cultuur wordt het dan weer interessant
omdat Stijn zeker wil investeren in
cultuur, zeker in combinatie met
sport, met name om kansen te bieden
voor jongeren maar het moet ook
commercieel haalbaar zijn. Dat bevalt
Patrick niet die rendementsdenken bij
cultuur afwijst. Daniëlle denkt duidelijk
vraaggeoriënteerd: wat willen de
mensen zelf ? Odette accentueert andere
dimensies van kunst zoals de bijdrage van
kunst aan een hogere levensverwachting.
Bovendien kunnen kunstenaars helpen
om de stad te verfraaien. Bart benoemt
bij kunst ook de situatie in Oekraïne
waarbij de gebeurtenissen ook worden
verwerkt in kunst. Kunst is ook een vorm
van expressie die we moeten faciliteren,
onder andere door meer atelierruimte.
De vraag over Oekraïne en de
vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook
uit Syrië en Afrika, houdt de bezoekers
in De Blokhut bezig. Alle partijen zijn
het met elkaar eens dat ondanks het feit
dat Den Haag hierbij de regie heeft, ook
Eindhoven haar rol moet pakken om
mensen uit crisisgebieden op te vangen.
En zo is de cirkel van dit artikel rond:
het recht om te mogen stemmen, is
niet vanzelfsprekend. Dat zien we nu
dagelijks in het nieuws. Daarom pleiten
ook alle aanwezige kandidaten: ga op 16
maart stemmen!
Foto’s en tekst: Kay Sachse

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!
Ons kindercentrum biedt drie vormen van

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons

kinderopvang: dagopvang, peuteropvang

bereiken op telefoonnummer 040 213 42 96.

(peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.dedroomwereld.nl

• 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!

Dinsdag t/m Zaterdag

BOBLINE
hair & beauty

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
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Vernieuwing
Joep
Jansen
plantsoen

Tekening: Gustaaf

N

Wooninc heeft, in samenspraak met de
bewoners van Joep (de jongerenwoningen
boven de winkels aan de Geldropseweg)
een plan gemaakt om deze plek op
te waarderen. Omdat dit plantsoentje
destijds is aangelegd zonder enige
grondverbetering heeft het aanwezige

D

15

Buurt-info
Buurtbestuur
Yolande Voskes

tel: 06 23 70 27 30

www.debuut-rochusbuurt.nl
Activiteiten Rochusbuurt
Info & aanmelden / organiseren
activiteiten via Buurtbestuur

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

Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam
Walther Willems

tel: 212 61 93

waltherwillems@gmail.com

Ophalen grijze bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
15 en 29 maart | 12 en 26 april

groen nooit goed aan kunnen slaan.
Dat het gazon ook regelmatig gebruikt
word voor het parkeren van auto’s of
het plaatsen van bouwcontainers heeft
daar ook geen goed aan gedaan. Daarom
wordt binnenkort de aanleg van het
groen helemaal opnieuw aangepakt.
Het meeste groen wordt verwijderd,
vervolgens wordt op het hele terrein
de grond verbeterd. Daarna worden
er rondom borders met bloeiende
planten aangelegd. De beukhaag wordt
vernieuwd en doorgetrokken en/of het
lage hekwerkje doorgetrokken rondom
het hele plantsoentje. Verder worden
er drie amberbomen, prunussen en

Jaarvergadering Rochusbuurt:
Maandag 11 april 2022

oor corona is het lang geleden
maar het mag weer! Het bestuur
van de Rochusbuurtvereniging
nodigt iedereen van harte uit om
aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering
op maandag 11 april 2022 om 20.00
uur in De Buut. Op de agenda staat
o.a. nieuwbouw in de buurt (bijv. tussen
Pastoor Dijkmanstraat en de Jorislaan),

ROCHUSNIEUWS

info@debuut-rochusbuurt.nl

Ooit geweten dat we een heus
‘Joep Jansen plantsoen’ hebben in
de buurt? Ik niet in ieder geval!
Maar dit is het gazonnetje achter
de Hoefkestraat, Geldropseweg
en de St. Rochusstraat, aan het
Rochushofje.

ou
ja,
gazonnetje;
momenteel fungeert het
meer als honden toilet. Het
wordt niet of nauwelijks
gebruik door buurtbewoners omdat
het er eenvoudigweg te vies is om er te
vertoeven. Daar gaat woning-corporatie
Wooninc. als beheerder, verandering in
brengen.

Afvalkalender
Rochusbuurt
& St. Jorislaan

NO.185

De Buut, leefbaarheid in de buurt en
samenwerking met de gemeente en
uiteraard komen de werkgroepen aan het
woord. Te zijner tijd zal de agenda gepost
worden op onze website en Facebook
en uiteraard zullen we de agenda op het
raam van de Buut hangen! We hopen
iedereen dan te zien!
Groet, het Rochusbestuur

rijkbloeiende vlinderstruiken geplaatst.
Daarnaast worden honden geweerd
uit het plantsoen. Hiermee wordt een
aangenaam,
groen
verblijfsgebied
gecreëerd. De werkzaamheden zullen
naar verwachting over ongeveer 2 á 3
maanden beginnen.
Wooninc. - en zij zijn niet de enige!
- hoopt dat de buurtbewoners in het
vervolg ook met meer respect om willen
gaan met het vernieuwde plantsoentje,
zodat we met zijn allen kunnen genieten
van een mooie, groene plek in ons toch
al zo stenige buurtje.
Frank van der Laak

Rochusbuurt (donderdag):
24 maart | 7 en 21 april
Ophalen groene bak:
St. Jorislaan (dinsdag):
22 maart | 5 en 19 april
Rochusbuurt (donderdag):
17 en 31 maart | 14 en 28 april
Ophalen oud papier (woensdag):
16 en 30 maart | 13 april
Inleveren plastic | glas:
Dagelijks containers parkeerterrein:
Jumbo, Geldropseweg
Albert Heijn, Leenderweg

Lieve
buurtgenoten,

B

Joris Westerwoudt

Agenda
maart &
april

Speeltuincommissie
Maartje van den Boogaard
Redactie Rochusnieuws
rochusnieuws@gmail.com
Wijkagent
Joriskwartier, Tuindorp, Bloemenplein, Den
Elzent, Irisbuurt, Looiakkers en Rochusbuurt

elke vrijdag

Koen van Grinsven

BUUT BORREL & BORDJE

Stadsdeel Stratum Buiteninspecteur

17.00 - 21.00 uur

tel: 0900-88 44

koen.van.grinsven@politie.nl

de Buut

Jeroen van Nierop

14/03

j.van.nierop@eindhoven.nl

tel: 14040

vanaf 20.00 uur

Gebiedscoördinator Rochusbuurt

OPENBARE
BESTUURSVERGADERING

Geertje Schut-Vogels

Rochusbuurtvereniging

tel: 238 42 13

REPAIR CAFÉ

Aanleveren
Kopij

11/04

In mei verschijnt nr. 186 van deze
buurtkrant!

OPENBARE
JAARVERGADERING

H

26/03

14.00 - 17.00 uur

ij deze willen we graag iedereen
heel hartelijk danken voor alle
bloemen, kaarten en steun bij het
plotselinge overlijden van mijn Hans,
onze papa en lieve opa.

Elke laatste zaterdag van de maand

Het is voor ons een grote steun om
zoveel lieve reacties te krijgen.

Rochusbuurtvereniging (zie pagina 14)

Met heel veel dank,
Marianne Meulman
Kinderen en kleinkinderen

tel: 212 70 17

joris.westerwoudt@gmail.com

vanaf 20.00 uur

30/04

14.00 - 17.00 uur

REPAIR CAFÉ

Elke laatste zaterdag van de maand

eeft 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 13 mei mailen aan de redactie:
rochusnieuws@gmail.com of geef de
bijdrage af bij Hoefkestraat 12.
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Kidsredactie Janne & Lynn

KidsTalk

Lente

Wie ben je?

é ho, daar zijn we weer; Lynn
en Janne daar gaan we weer
Het is lente, dus geen winter meer
Dit keer wordt het beter weer!

6 jaar

Mila Boon
Hoe oud ben je?

H
D

eze keer in de kidspagina:
een lekker Paasrecept,
een kleurplaat en een lente
woordzoeker. Veel plezier!

Wie zijn je ouders,
zusjes of broertjes?

Paaskoekjes recept:
Ingrediënten:
• Zandkoekjes mix (zie
achterzijde voor bereiding)
• Poedersuiker en water of
kant en klare glazuur (zie
achterzijde voor bereiding)
• Sprinkels
• Eventueel kleurstoffen voor
kleurrijk glazuur

Mama Manon,
papa Michiel,
zus Isis en
broer Sebas
Naar welke school
en klas ga je?

De Hasselbraam groep 3
Wat is je lievelingsLes:

Schrijven
Eten:		

Krokante kipschnitzel
met gebakken krieltjes
en boontjes
Vakantieland:

Bereiding:
1. Bak de zandkoekjes
2. Maak glazuur met poedersuiker
en water of pak de kant en klare
3. Versier de koekjes met glazuur
en sprinkels
4. Smullen maar!!

Portugal
Snoep:		

Tumtum’s
Kleur:

Blauw
Dier:

Hond en paard
Tv-programma:

Oplossing:

April
Bloeien
Bloesem
Groeien
Hyacinth
Jaargetijde
Jongen
Kalfjes
Knoppen
Krokussen
Lammetjes
Lentebloem
Mei
Narcissen
Natuur
Nestjes
Seizoen
Trekvogels
Tulpen
Vogels
Voorjaar
Vruchtbaar
Warmerweer
Zaaien
Zonnig

Make-up Cup
Waaraan heb je een hekel?

Als iemand boos is op elkaar
Wat zijn je hobby’s?

Paardrijden en zwemmen
Wat is een goede/slechte eigenschap?

Goed: ik laat altijd iedereen
meedoen, ik ben aardig voor
iedereen. Minder goed: niks.
Van welke muziek hou je?

Amsterdam van Flemming
Vind je de Rochusbuurt leuk
om in te wonen? Ja
Waarom?

Omdat er veel kindjes
wonen waar ik mee kan
spelen
Wat wil je later worden?

Juffrouw
Wie wil je de volgende
keer in de kidstalk?

Puck Koelink

