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We gaan door!
De Iriskrant kan blijven bestaan! Gelukkig kwamen er toch nog enkele reacties
binnen op onze noodkreten in het
vorige nummer. Omdat het niet mogelijk is om voor ál het werk dat Jan
van Hal voor de Iriskrant verzette
mensen te vinden, komen we wel wat
minder vaak uit: voorlopig vier keer per
jaar, met acht bladzijden (was: zes keer
per jaar met twaalf bladzijden). Het
bezorgen lijkt geen problemen op te
gaan leveren, wel kunnen nog wat
schrijvers gebruiken. Zij hoeven niet
meteen onderdeel te worden van de
redactie – als het vergaderen je tegenstaat – maar mogen ook gewoon leuke
verhalen insturen die iets met de Iriswijk
te maken hebben.
Mail je verhaal naar ons nieuwe emailadres: iriskrant@gmail.com!

Email-nieuwsbrief

Om de leemte tussen de nummers van
de Iriskrant op te vullen, beginnen we
ook met een email-nieuwsbrief. Stuur
een mailtje aan: iriskrant@gmail.com
met als onderwerp ‘nieuwsbrief
Iriskrant’ en je ontvangt regelmatig
actuele berichten over bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten, evenementen en andere nieuwtjes die niet op de
papieren krant kunnen wachten.

De nieuwe redactie stelt zich voor:

(zie foto van links naar rechts)
Frans Schraven (50) is al langer redactielid en regelt naast het schrijven
van artikelen voortaan de ﬁnanciën
van de iriskrant: “Ik woon op het hoekje
Adolf van Cortenbachstraat/Godschalk
Rosemondtstraat samen met Astrid en
onze kinderen Robin, Ko en Thieu. Ik
ben bij de redactie gekomen omdat ik
het belangrijk vind om op de hoogte
gehouden te worden van wat er allemaal gebeurd in de wijk. Je woont er
tenslotte, nietwaar?”
Redactielid Lita de Wit (30), sinds dit
nummer bij de redactie, woont samen
met haar vier mannen (Rob (32),
Rowan (4), Ewald (2) en Wessel (0)) in
de Havensingel: “Na mijn studie aan de
TU/e ben ik fulltime huisvrouw geworden. Behalve op papa-dag, dan geef
ik computerlessen aan 55-plussers. Ik
woon in de Iriswijk sinds 2002. Ik ben
bij de redactie van de Iriskrant gegaan,
omdat ik in de vorige Iriskrant het
schokkende nieuws las, dat mijn favoriete wc-lectuur dreigde te verdwijnen.”
Carst de Kock (46) is ook al langer lid
van de redactie. Hij heeft het eindredacteurschap min of meer in zijn
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schoot geworpen gekregen: “Ik woon
in de Godschalk Rosemondtstraat samen met Sabien en onze twee zoontjes
Guus (7) en Joep (6). Alweer sinds
2003. Ik zit in de redactie van de
Iriskrant, omdat ik het de moeite waard
vind om op deze manier iets voor onze
geweldige wijk te kunnen betekenen.”
De lay-out van de Iriskrant wordt voortaan verzorgd door Luc de Bruijn (35):
“Ik woon in de Franciscus Sonniusstraat
sinds 2000, samen met Daniza, Indy (5)
& Finn (3). Ik zit in de redactie van de
Iriskrant, omdat ik het belangrijk vind
om een wijkkrant te hebben en houden
(bovendien ben ik als één van de eerste
op de hoogte van nieuwigheden!)”
Annet Eisses (50) is een redactielid
van het eerste uur: “Ik woon sinds 8
jaar in de A.van Cortenbachstraat. Ik
werk af en toe bij CBK de Kunstuitleen
en ik ben graag creatief bezig met van
alles en nog wat. Ik schrijf vanaf het
begin, nu alweer 4 jaar geleden, met
veel plezier artikelen voor de Iriskrant
en ben blij dat ik dat kan blijven doen.
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Leefbaarheidsteam Iriswijk organiseert inloopavond voor wijkbewoners

Opknapbeurt Speelbos
Op woensdag 14 februari werd in de
blokhut het conceptontwerp Speelbos
gepresenteerd.
Deze inloopavond, georganiseerd door
het Leefbaarheidsteam Iriswijk, werd
door ongeveer 15 mensen bezocht en
had als doel de bewoners te informeren
over de plannen/ veranderingen met
betrekking tot het speelbos. Tevens
konden de wijkbewoners reageren en
evt. suggesties doen voor verbeteringen. De plannen hebben voornamelijk
betrekking op het trapveldje en de
groenvoorziening van het speelbos.
Een verzoek tot het realiseren van een
skatevoorziening werd weliswaar meegenomen in het wensenpakket van de
jongeren maar kon niet worden gerealiseerd omdat in het speelbos geen
geschikte plek kon worden gevonden.
Het leefbaarheidsteam heeft de wensen van met name de jongeren uit de
wijk geïnventariseerd en de mogelijkheden onderzocht.

Het trapveldje

Wat betreft het trapveldje (of de
‘vijver’, zie elders in dit nummer) zijn
er verschillende mogelijkheden onderzocht. Een ervan is het opnieuw
inzaaien van het trapveldje. Dat is
volgens de gemeente geen optie,
omdat het veldje te intensief gebruikt
wordt. Kunstgras? Ook dit blijkt geen
goede keus. Kunstgras heeft veel
onderhoud nodig, is duur en ook
bijzonder gevoelig voorvandalisme.
Een verhard trapveldje? Dat lijkt de
beste mogelijkheid. Asfalt kan goed

tegen het intensieve gebruik, is zeer
onderhoudsvriendelijk en kan voor
meerdere doeleinden gebruikt worden.
Dit heeft ook nadelen: het karakter van
het speelbos verandert daardoor drastisch. In het concept-ontwerp van de
gemeente is er gekozen voor groen
asfalt, waardoor de sfeer nog enigszinds
hetzelfde blijft…..

Hekwerk

Asfalt, dus. Aan een aantal andere
wensen kan ook voldaan worden, zoals
een laag hekwerk aan de zijlijnen, een
hoog hekwerk/ballenvanger aan de
achterlijnen. Ijzeren doeltjes en belijning. Over extra verlichting, ook een
van de wensen, moet nog een beslissing
genomen worden. Dat kan alléén bij
openbaar groen als er ‘sprake is van
een structurele route naar een bepaalde
voorziening toe’. Naar de Super de
Boer, dus en naar de winkels op de
Geldropseweg. Mocht er een tweede
schijnwerpermast neergezet worden,
dan moet er óók een toegang gemaakt
worden voor een hoogwerker voor het
plaatsen/vervangen van de lampen. En
dat tast ook weer het karakter van het
Speelbos aan…

Bonus: basketbalpaal

Het stond niet in het wensenlijstje,
maar zie het maar als een bonus: er
komt ook een basketbalpaal. Dit
kost niet veel en maakt het trapveldje
meteen multifunctioneel.

En voor de skaters?

Er is onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden
voor een kleine skatevoorziening. In het
speelbos zelf? Als plek
is het heuveltje in het
midden van het speelbos bekeken. Dit verwijderen voor een
skate-voorziening?
Dan zou het erg klein
zijn – ook vanwege de
bomen die er staan.
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Ook draagt het heuveltje bij tot de
sfeer van het speelbos en het wordt
veel gebruikt. Bij de Blokhut? Ook dat
is geen optie, omdat dit eigendom is
van de kerk en niet van de gemeente.
Een skate-voorziening in plaats van het
trapveldje? Daarvoor wordt het
trapveldje te intensief gebruikt.
Genoeg redenen om dus af te zien van
een skate-voorziening.

Andere wensen/verbeteringen

De grond onder het bankje op het
heuveltje wordt opgevuld en er wordt
gras gezaaid.
Er waren nog meer wensen vanuit de
wijk waaraan niet voldaan kan worden.
Zoals bijvoorbeeld een zandbak met
een brede rand. Dit idee sneuvelde op
de hygiëne-eisen die tegenwoordig aan
zandbakken gesteld worden. Boomstammen in de plaats van bankjes? Die
slaan groen uit en worden vies. Een
podium of kiosk? Hoe stelt men zich
dat voor? Een overdekte kiosk biedt
een droge slaapplaats voor zwervers,
en derhalve: ongewenst. Een boomhut?
Helaas… te gevaarlijk.

Planning

Het speelbos zal onder handen genomen worden in de loop van 2007,
aldus Sjon Bastiaans, de voorzitter van
het Leefbaarheidsteam Iriswijk. Daarvoor moet er nog het nodige gebeuren:
inventariseren, aanbesteden en…
realiseren. Op het plattegrondje kun je
de plannen bekijken.

Goede actie leefbaarheidsteam

Alhoewel de opkomst voor de inloopavond mager was (kom op wijkbewoners!) verdient het leefbaarheidsteam een pluim. Sjon Bastiaans, Renee
Simons (jongerenwerker van Welzijn
Eindhoven) en Hester Dadema (buurtvertegenwoordigster Leefbaarheidsteam) hebben de mogelijkheid geboden de wijkbewoners kennis te laten
maken met de plannen.
Prima initiatief!

Circusgedoe Nieuwe ondergrondse
afvalcontainer Breitnerstraat
Het circus is het thema van de knutselclub dit voorjaar. Onder leiding van
Cecile, Nicoline, Sabien en een aantal
ouders knutselt een groep kinderen er
bijna iedere dinsdagmiddag op los. Het
is de bedoeling dat deze creatieve
uitspattingen leiden tot een circusvoorstelling op Koninginnedag.
We zijn benieuwd!

Eindelijk is het zover, na lang onderhandelen met de SWS en daarna
met het Woonbedrijf, is er een ondergrondse container op de
parkeerplaats bij de Breitnerstraat gekomen, in plaats van drie
losse containers die er altijd stonden. Er was veel overlast door de
berg afval die daar ieder weekend door iedereen werd achtergelaten. Hennie Kaauw, de huurvertegenwoordiger van de Iriswijk,
die ons hierover tipte, belde zich regelmatig suf met de reinigingsdienst om alles weer te laten opruimen.

Alléén voor de
Breitnerstraat/Muntplein!

De ondergrondse container is alléén
bestemd voor de bewoners van de
Breitnerstraat en het Muntplein. Deze
is alleen met een pasje te openen door
de bewoners. Er zit een opening in, die
groot genoeg is voor pedaalemmerzakjes van hooguit 40 liter.

Milieustraat voortaan gratis!

Grote zakken kunt u voortaan gratis
afgeven bij de milleustraat, Inmiddels
zijn de gemeentelijke pasjes voor de
milieustraat verspreid.
De openings tijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot
17:00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Woensdag en maandag
gesloten!

Gezellige
straat
In de Lodewijk Houbenstraat is de
zelfwerkzaamheid van de bewoners
groot: ze hebben een eigen budget om
zélf plantjes en zaden aan te kopen. De
bewoners zélf schoffelen, wieden,
zaaien en poten, zodat de straat er
gezellig uit ziet. De gemeente (oftewel
de Ergon) komt er niet meer aan te pas.
Jong en oud doen mee.

EP: TV Centrum

ElectronicPartner

TV-Video-Hiﬁ-Home Theater Systemen

LCD - plasma specialist

Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111865
Fax: 040-2117498
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Geldropseweg krijgt opknapbeurt
Winkeliers en ondernemers
Geldropseweg slaan handen
ineen en kiezen voor kwaliteit
en uitstraling.
Op donderdag 25 januari vond in Cafebiljart Caravelle aan de Geldropseweg
de Nieuwjaarsborrel plaats van winkeliersvereniging “Winkelring Geldropseweg”.
Ruim een jaar na de berichtgeving in
het Eindhovens Dagblad over de verpaupering van de straat hebben de
winkeliers en ondernemers nu deﬁnitief
de koppen bij elkaar gestoken om de
uitstraling van de Geldropseweg te
verbeteren en de kwaliteit te verhogen.
Het gemeenschappelijke doel moge
duidelijk zijn: “Kwaliteitsverbetering van
de Geldropseweg!” Tijdens de bijeenkomst zet voorzitter Leo Weekers van
de vereniging de plannen uiteen.

Sober

De laatste jaren staat de ontwikkeling
van de Geldropseweg nagenoeg stil
terwijl er genoeg plekken zijn die nodig
vernieuwd moeten worden. In tegenstelling tot veel andere straten (bv.
Tongelresestraat) wordt de Geldropseweg niet gereconstrueerd door de
gemeente. De straat ligt er sober bij.
De openbare ruimte nodigt niet uit tot
verblijven en er is in de straat geen
groen te bekennen. Hoewel het economisch wat beter gaat, proﬁteert de
Geldropseweg daar nauwelijks van. Er
is veel structurele leegstand. De kleine
winkeltjes zijn verdwenen en nu hebben
ook winkels met luxe artikelen en een
regionale afzet het moeilijk. Het ge����������������
���������������
����������

brek aan parkeermogelijkheden in
combinatie met de uitstraling van de
straat nekt ook de kantoren. Die staan
bijna allemaal leeg.
Als het aan de winkeliers en ondernemers ligt gaat daar nu echt verandering in komen; verandering in de straat
en verandering qua organisatie. Zij worden daarbij ondersteund door bureau
“Polyground Management en Advies”.
Deze (door de gemeente Eindhoven
aangestelde) organisatie is gespecialiseerd in het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en economische
ontwikkeling van stadswijken. Het
bureau wordt betaald door het stadsdeelteam Stratum.

Kwaliteitskring

Op 8 november is de Kwaliteitskring
Geldropseweg (samenwerkingsverband
tussen gemeente, politie, winkeliers en
bewoners) van start gegaan en heeft
na onderzoek een tiental aandachtspunten voor de Geldropseweg geformuleerd. Deze dienen als start voor het
bedenken van oplossingen en maatregelen.
1. Parkeren, parkeervakken en foutparkeren
2. Trottoirs recht leggen en doortrekken als één geheel.
3. Veiliger oversteken voor voetgangers.
4. Onderzoeken locaties bushalte
aan beide kanten.
5. Meer ﬁetsstallingen plaatsen.
6. Meer “levend” groen.
7. Verbeteren veiligheid en overzichtelijkheid van de uitritten en
zijstraten.

Actieplannen

Het bestuur heeft voor dit jaar een
aantal (vnl. zichtbare) doelstellingen
die ze graag wil realiseren, zoals het
vullen van de leegstaande panden en
het verbeteren van de inrichting van de
openbare ruimte (groenbakken e.d.).
Daarnaast wil het bestuur een aantal activiteiten organiseren om de
Geldropseweg verder onder de aandacht te brengen. Te denken valt hierbij
aan activiteiten rondom het carnaval,
moeder-/vaderdag, promoten van banieren, koninginnendag, voorjaarsmarkt, Sinterklaas, koopzondagen,
decembermaand, kerstverlichting etc.

Samenwerking

Over één ding wil Weekers geen misverstand laten bestaan: de veranderingen die de Geldropseweg te wachten
staat heeft alleen kans van slagen als
alle winkeliers de handen ineen slaan.
Het motto is: samen staan we sterk!
“Alleen dan is er voldoende draagvlak
naar de beleidsbepalende instanties en
de bewoners en alleen dan kunnen we
ook daadwerkelijk iets bereiken”, aldus
Weekers.
Sven Bongartz van Polyground sluit zich
hierbij aan en benadrukt nogmaals dat
laatste: “Alleen door goede samenwerking kan de vereniging bruggen slaan”.
F.S.

�����������
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8. Grafﬁti overlast aanpakken.
9. Fietsstrook zichtbaarder maken.
10. Aankleding van de straat m.b.v.
banieren.
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Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00
vrij
8.30 - 21.00
za
8.30 - 17.00

Dames- en herensalon
Geldropseweg 68
5611 SJ Eindhoven
Telefoon (040) 2115738
info@salonbobline.nl
www.salonbobline.nl

Wistudatjes
• De Iriswijk dreigt onderdeel van het
centrum te worden, aldus welingelichte kringen. Als het aan de
gemeente ligt, zijn wij straks dus
geen Stratummers meer, maar
heuse centrumbewoners! Voor de
gemeente natuurlijk veel gemakkelijker om hier dan vergunningparkeren in te voeren en hoogbouw
neer te zetten (dat hoort bij de
allure van een centrum!)
Buurtvereniging Cingelshouck
(tussen Gabriël Metsulaan en
Augustinianum) is inmiddels actie
aan het ondernemen richting
gemeente. En de oud-Iriswijkers?
De redactie had geen tijd om de
mening in deze wijk te gaan polsen,
maar denkt dat het wel hard nodig
zal zijn om óók actie te ondernemen
tegen deze snode plannen.
Wie voelt zich geroepen?
• De Aldi gaat verhuizen naar het
leegstaande pand van Vogelzang
aan de Geldropseweg. Wanneer of
hoe? Daarover kon de caissière me
niet meer vertellen. “Ik heb het ook
maar van de klanten gehoord”, was
haar antwoord. De winkeliers aan de
Geldropseweg zijn er in ieder geval
niet blij mee volgens een artikel in
het Eindhovens Dagblad. En Super
de Boer wellicht ook niet.
Wordt vervolgd….
• In onze wijk (stemdistrict 59) was de
CDA de grootste partij bij de Tweede
Kamerverkiezingen. Deze partij
scoorde 351 stemmen, de SP 292,
de PvdA 212, de VVD 184, Groenlinks 111, D66 50, Groep Wilders 43,
Christenunie 15, Fortuyn 5.
• Uitgerekend in onze wijk staat de
duurste supermarkt van Eindhoven.
Althans, volgens het Eindhovens
Dagblad die onze eigen buurtsuper
dat predikaat gaf. Blijkbaar heeft
het gewerkt, want het regent
momenteel aanbiedingen en prijsverlagingen bij meneer De Boer!
Leuk gerucht gehoord? Mail het naar:
iriskrant@gmail.com en wie weet krijgt
het een vermelding in deze rubriek!

Iriswijk in het Jeugdjournaal

De nieuwste aﬂevering in de serie
“Gemeente belooft Teun en Ko een
skate-voorziening in de Iriswijk” speelde zich af in… het Jeugdjournaal. Op
vrijdagochtend 2 maart was het zo
ver: een cameraploeg van het Jeugdjournaal kwam bij Teun en Ko op
bezoek, om een item in de rubriek
“dwars” op te nemen. Twee jaar
geleden beloofde de inmiddels afgetreden wethouder Pastoors de
twee jongens een skate-voorziening
in de wijk. Waarom is de gemeente
die belofte nog steeds niet nagekomen? Dat was de hoofdvraag

‘HELEBOEL?
2e hands baby- en kinderkleding,
positiekleding, speelgoed en
overige baby- en kinderspullen.

in het Jeugdjournaal. Sjon Bastiaans
van de gemeente legde het voor de
camera uit. De argumenten vindt u
ook terug in het artikeltje over de
inloopavond over het voetbalveldje
elders in dit nummer. Sjon daagde
Teun en Ko ook uit om een alternatieve locatie te bedenken voor de
skatevoorziening – misschien in een
andere wijk. Voor mensen die het
jeugdjournaal gemist hebben, type
de volgende link over in je internetbrowser, en je komt meteen terecht
in de juiste aﬂevering: http://player.
omroep.nl/?aﬂID=4083633
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Openingstijden:
woe & vrij 13.00-17.00
do & zat 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C
040-2467247
info@heleboel.nl
www.heleboel.nl
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Enquête bewonersorganisatie
Onlangs heeft iedereen in de Irisbuurt een enquete in de bus gehad over een nieuw op te richten
bewonersorganisatie. Binnenkort ontvangt iedereen een verslag met de uitkomsten van deze
enquête. Als je het onderzoeksformulier inleverde, maakte je kans op 50 euro (beschikbaar
gesteld door de gemeente Eindhoven). Op zondag 25 februari hebben zijn 4 van de 5 prijswinnaars
verrast. (een was niet thuis en die bezoeken wij later!)

Enkele reacties;

Ivo Mols (Stuiverstraat): Helaas niet thuis, wordt later bezocht!

Tanja van Achterberg (Franciscus Sonniusstraat) “
Helemaal geweldig, ik ben hier erg blij mee!”

H. Yildririm (Voorterweg): “ Ik had het niet verwacht, een
leuke verrassing!”

Emile Bedaux (G. Rosemondtstraat): “Duizend maal dank,
erg leuk alhoewel de 50 euro niet de reden was dat ik de
enquete heb ingevuld!”

Jeroen (A.v. Cortenbachstraat) “Ik vind het erg leuk, we
wonen hier nog maar pas maar ik ben blij dat we hier zijn
komen wonen!”

Computercursussen
Vanaf maandag 23 april begint Jan van Hal weer met het geven
van twee computercursussen in de Blokhut.:
• Computer basisvaardigheden van 13.30 – 15.00 uur
• Photoshop van 15.15 – 16.45 uur
De cursussen kosten € 35,- voor 10 lessen en deze prijs is
inclusief cursusboekje en CD.
Voor meer informatie/aanmelden kun je terecht bij Jan van Hal,
tel. 2111772 of email: byteﬂyer@tiscali.nl
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Waterspeelparadijs
Door de zachte winter met zijn stormen
en regenbuien is het voetbalveldje in
het Speelbos – blijvend, lijkt het wel omgetoverd in een heuse vijver. Niet
erg diep: met kinderlaarsjes houd je je
voeten nog droog. Een ideaal speelveldje voor peuters en kleuters met
schepjes, emmertjes en speelgoedbootjes, die er, als ware het een strand,
naar hartelust kanaaltjes konden
graven… tot zaterdag 8 januari. De
voetbalambassadeur van de Iriswijk,

meende voor de belangen van de
voetballers op te moeten komen. Een
hoop verdrietige peuters en kleuters
ten spijt, die op niet zachtzinnige manier verdreven werden van deze waterspeelplek en hun toevlucht zochten bij
de nieuwjaarsreceptie in de Blokhut.
Gelukkig is het sindsdien blijven regenen, zodat het voor onze voetballers,
en ook voor de voetbalambassadeur,
toch hopeloos blijft. Inmiddels heeft
de gemeente plannen gemaakt voor

het Speelbos en het voetbalveldje.
Daarover kun je op pag. 2 van dit
nummer meer lezen.

’t Drankurgel stopt ermee

“De Havensingel? Waar is dat? Oh,
tegenover ’t Drankurgel.” In een kwart
eeuw tijd is ’t Drankurgel een echt
begrip geworden in Eindhoven. Dit jaar
zou de winkel zijn 25 jarig jubileum
vieren, maar dat feestje ging helaas
niet door. Nadat in mei vorig jaar de
eerste projectontwikkelaar liet weten

belangstelling te hebben in het pand
en de bijbehorende grond, kwamen
er al gauw meer aanbiedingen. In november 2006 waren de onderhandelingen rond en aannemersbedrijf KSB
Snoeijen Bouw uit Heeze mag zich nu
de gelukkige eigenaar noemen. Zij
hebben toegezegd ons op de hoogte
te houden van hun plannen. De eigenaar heeft er zichtbaar moeite mee. Hij
heeft ervoor gekozen om er weinig
ruchtbaarheid aan te geven. Alleen een
advertentie in het Zondagsnieuws (de
krant waarin wekelijks alle aanbiedingen werden geadverteerd) heeft de
trouwe klanten erop geattendeerd.
Een groots afscheid leek hem niet

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

gepast, aangezien het toch een droevige zaak is dat hij zijn personeel heeft
moeten ontslaan. Als overburen van
’t Drankurgel kan ik zeggen dat wij ook
bedroefd zijn: nooit meer even aan de
overkant je drank in slaan voor een
feestje, kratjes halen om je bed op te
hogen of je laten adviseren over het
kopen van de juiste wijn. Zelfs de
kinderen zullen het missen: visjes en
schildpadjes kijken, lekker aan de Lego
tafel spelen en natuurlijk het befaamde
grabbelen bij de kassa. Voortaan zullen
we moeten zeggen: “De Havensingel,
tegenover ’t voormalige Drankurgel.”
LdW

Café Caravelle

Geldropseweg 92
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.
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Koninginnedag 2007!
Dit jaar wordt Koninginnedag
weer gewoon op 30 April gevierd (vorig jaar viel het op 29
april, omdat het niet op een
zondag gevierd mag worden).
Dit jaar dus op een maandag.
Natuurlijk kun je er in de Iriswijk
niet omheen, en wel in en rond
de Blokhut. Er wordt nog gesleuteld aan het programma,
maar reken maar op de deftige
dames die kofﬁe serveren en
vreemde dansjes kunnen uitvoeren. Ze beginnen wel wat
eerder dus ons hele programma
is wat naar voren geschoven.

Verder zijn er natuurlijk de rommelmarkt, worden er weer nieuwe spellen
uitgedacht voor jong en oud en gaan
we op zoek naar de sterkste man/
vrouw van de Iriswijk. Er zijn al mensjes
die aan het oefenen zijn voor een
geheime voorstelling, maar daar weten
we verder niets van. Ook zijn er weer
lootjes te koop en we hebben natuurlijk
weer leuke prijzen. Vorig jaar zijn onze

Recept
Eetidee
Ingredienten:

Nuttige adressen
De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel. 040-2122576

Colofon

• 150 gram magere gerookte
spekblokjes
• 1 liter vleesbouillon
• 1 takje rozemarijn of 2 theel.
gedroogde rozemarijn
• 200 gram tuinbonen (diepvries)
• 100 gram kapucijners (diepvries)
• 100 gram champignons
• 4 eetl. maiskorrels (blikje)
• 4 eetl. wittebonen (blikje)
• ½ pak gezeefde tomaten
• 2 teentjes knoﬂook
• 2 eetl. gehakte peterselie

ballonnen tot in Noord-Frankrijk gekomen, dit jaar is Spanje ons doel.
Eten en zingen (het goudentranenbal)
volgt waarna de mensen die nog energie over houden hun nieuwe danspassen kunnen tonen. Let op de folder,
want daar komt het defnitieve programma in te staan!
En dat allemaal voor onze koningin.
Tot dan, het Oranje comité.

Bonensoep met spekjes

Maaltijdsoep voor 4-6 personen

Bereiden:

Bak de blokjes spek in een soeppan uit.
Voeg de bouillon en het takje
rozemarijn toe. Kook in de bouillon de
tuinbonen en kapucijners gaar. Roer de
gesneden champignons, maiskorrels,
witte bonen tomaten en geperste
knoﬂook door de soep. Breng de soep
opnieuw aan de kook even zachtjes
laten staan en roer op het laatste
moment de verse peterselie door de
soep.
Serveer met stokbrood en een lekker
glaasje rode wijn en smullen maar.

Oplage: 950
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdata volgende
nummers:
16 juni
20 september
18 december
Inleveren kopij Iriskrant juni:
uiterlijk 25 mei. Bij voorkeur
digitaal (email of CD-Rom).
De redactie kan ingezonden
artikeltjes weigeren, bewerken
of inkorten.

De

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment
Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

houten speelgoed
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houten speelgoed
In De Vlinder gaat er een wereld voor je open. Je vindt hier
het grootste assortiment houten
speelgoed van Eindhoven e.o.
Er is een ruime keuze voor
baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen en ze hebben er merken zoals: Haba, Selecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook poppen, spellen, boeken, nostalgisch speelgoed en veel hebbedingetjes.

