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Woonvisie:
grip houden op nieuwbouwplannen
Op 19 april kwamen zo’n 40 bewoners van de Irisbuurt en de
Oude Haven bij elkaar in de Blokhut voor een presentatie van de
Woonvisie. Wat is dat, zo’n woonvisie? Volgens Jan van Hal, één
van de initiatiefnemers, moet je het eigenlijk zien als een meetlat,
waarlangs je de nieuwe ontwikkelingen in de wijk moet leggen.
En waarom? Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen:
“We vinden het niet erg als er eens iets gesloopt wordt in de wijk.
Het is wél erg als er een ﬂat van 20 verdiepingen voor in de plaats
komt”, aldus Bas Timmers, een van de andere initiatiefnemers.
De makers werden geïnspireerd door
de Rochusbuurt. In die buurwijk had
Wooninc. Vreselijke ideeën voor de
opvulling van een paar vrijkomende
terreinen. Bewoners zijn toen zélf met
een alternatief plan gekomen, dat
grotendeels door de gemeente overgenomen is. De werkgroep Woonvisie
heeft een gemeentelijke subsidie van �
10.000,- ontvangen en heeft daarvoor
het stedenbouwkundig bureau Woonhulp kunnen inhuren. Jan van Hal
benadrukt dat het gaat om een
concept-woonvisie, waarin nog veranderingen mogelijk zijn.
De ‘meetlat’ die Woonvisie heet,
bestaat globaal gezien uit zeven zogenaamde woonthema’s:
1. wonen en werken.
We wonen nu eenmaal in het stedelijk
gebied, en dat mag je best zien. Het
midden van het gebied is voornamelijk

bedoeld voor wonen. Als er al bedrijvigheid is, dan mag dat geen overlast
geven. Wat wél wenselijk is, zijn
bijvoorbeeld winkeltjes, ateliers en
kleinschalige bedrijven. Voor andere
bedrijvigheid en studentenhuisvesting
is er plek aan de rand van de wijk en
langs de doorgaande routes.
2. scheiding privé en openbaar.
Nieuwbouw moet goed aansluiten op
de rest van de buurt, zowel qua straten
als groen. Er moet meer groen en
speelvoorzieningen bijkomen. Nieuwe
woningen moeten hun voordeur
hebben aan de openbare ruimte. De
nieuwbouwprojecten moeten betrokkenheid en samenhang stimuleren,
zowel in bebouwing als in bewoning.
3. Routes levendiger.
De doorgaande wegen moeten aantrekkelijker worden. Als voorbeeld van
hoe het niet moet, wordt de Lucas
Gasselstraat genoemd. Voorbeeld van
hoe het wel kan is de Voorterweg. Het
wonen wordt aantrekkelijker als bestaande en nieuwe routes (door
nieuwbouw) worden verlevendigd.
4. Heden en verleden.
Slopen mág, maar alleen als er een
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Van de redactie

Hier ligt alweer het tweede nummer van de Iriskrant, die gemaakt
is door de nieuwe redactie. We
hebben er weer met veel plezier
aan gewerkt! Het volgende nummer verschijnt in september, dus
heb je nieuws... laat het ons weten:
iriskrant@gmail.com.

goed plan klaarligt voor plekken waar
er gesloopt gaat worden. In het
verleden werden panden bewust verwaarloosd, zodat ze wel gesloopt
moesten worden. Voorbeeld hiervan
zijn de kleine huisjes aan de Stuiverstraat.
5. Méér parkeerplaatsen.
Er moeten voldoende parkeerplaatsen
komen bij nieuwbouwprojecten. Niet
alleen moet er parkeergelegenheid
komen voor de bewoners van de nieuw•Lees verder op pagina 2
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bouwprojecten, maar ook voor de huidige inwoners. Ook moeten er oplossingen worden gezocht, zodat het
zicht in de wijk niet door blik wordt
gedomineerd. In de oude Irisbuurt worden de parkeerproblemen veroorzaakt
door het feit dat de wijk gebouwd is in
een tijd toen er nog nauwelijks auto’s
waren. In de Oude Haven is er parkeerdruk van mensen die het centrum
bezoeken en gratis willen parkeren.
6. Méér groen.
Met name in de Oude Haven, maar ook
in de Irisbuurt, zal middels nieuwbouw
meer kijk- en speelgroen aan de
buurten moeten worden toegevoegd.
7. Nooit af.
Een wijk is nooit af en er moet ruimte
blijven voor verandering in de toekomst. Wel met actieve betrokkenheid
van de bewoners. Nieuwbouw moet
langs de meetlat van de woonvisie
gelegd worden, en daaraan worden
aangepast.

Woonvisie in de praktijk

Het eerste plan dat langs de Woonvisie
is gelegd, is het plan voor het Havenkwartier op het terrein van Tapijtcentrum Nederland. Han Neven uit de
Oude Haven heeft deze meetlat al
gebruikt bij het protest tegen de
plannen op dat terrein, dat onlangs
vrijgekomen is door de sloop van het
tapijtcentrum. Zo mag er volgens de
bewoners niet hoger gebouwd worden
dan in de huidige gemeentelijke nota’s
staat. In de plannen is er al één woonlaag aan toegevoegd. Als dat nu toegestaan wordt, dan zet dat de trend
voor verdere ontwikkelingen (bijv. voor
het gebied van Schellens bedden).
Verder moet de bebouwing gericht zijn
op de huidige bebouwing en daar goed
bij aansluiten. Volgens de plannen zijn
de achterkanten van de woningen op

Meer informatie

De hele woonvisie kun je downloaden
van www.platformstratum.nl/iriswijk.

Bewonersorganisatie Irisbuurt
Op dinsdag 6 maart vond in de blokhut de eerste bijeenkomst
plaats van de in oprichting zijnde Bewonersorganisatie Irisbuurt.

Wat is de Bewonersorganisatie
Irisbuurt?

De bewonersorganisatie Irisbuurt bestaat uit een groep wijkbewoners die
de belangen van de bewoners uit onze
wijk proberen te behartigen.
Het is dus in feite een dienstverlenende
organisatie van en voor bewoners die
zich willen inzetten voor de leefbaarheid
en voorzieningen in de Iriswijk.

Waarom een bewonersorganisatie?

Hester Dadema en Eveline van Hooren
hadden als vertegenwoordigsters van
het leefbaarheidsteam het idee dat zij
te weinig spraken namens de bewoners
en zochten naar meer achterban.

Wat zou de Bewonersorganisatie
voor de Iriswijk kunnen betekenen?

De bewonersorganisatie kan zaken die
zij belangrijk vindt doorspelen naar het
leefbaarheidsteam, waarin ook een vertegenwoordig(st)er van de gemeente
zitting heeft.
Op deze manier zouden punten als
parkeerproblemen, inbraak, diefstal,
vandalisme, verkeersoverlast e.d. wat
meer aandacht kunnen krijgen. Het
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de huidige wijk gericht, zodat daar
geen aansluiting mee ontstaat. Ook
ontstaat er een middenplein of hof, dat
gemakkelijk af te sluiten zou zijn. Er
ontstaat dan een gesloten bastion binnen de wijk. De ingang van de parkeergarage moet niet in de wijk komen,
maar aan de Havensingel, om zo de
wijk te ontlasten. De Oude Haven is nu
een aantrekkelijke route voor veel mensen van en naar de stad. Dat moet zo
blijven. Het nieuwbouwcomplex mag
die route niet afsluiten. Verder moet er
één plan of visie komen voor de
toekomstige ontwikkelingen. Als alles
als een aparte postzegel ontwikkeld
gaat worden, komt er geen eenheid.

kan natuurlijk ook zijn dat zaken die
heel goed gaan in de wijk (straatfeesten,
Koninginnedag, volleyballen, Sinterklaas
etc.) extra gestimuleerd zouden kunnen
worden, bv. door subsidietoekenning.
De bewonersorganisatie kan ook zelf
met projecten aan de slag als zij dat wil.

Aktiepunten?

De bewonersorganisatie is net gestart.
Er dienen eerst wat formele zaken te
worden afgehandeld voordat zij echt
van start kan gaan. Te denken valt hierbij aan:
• Het oprichten van een stichting
(statuten) en het stellen van doelen
(visie).
• Het in kaart brengen van actuele
zaken (als input voor de organisatie).
• Hoe komt de informatie van de
achterban zo goed mogelijk bij de
bewonersorganisatie(straatvertegenwoordigers?)
Informatie over de Bewonersorganisatie
Irisbuurt bij Hester Dadema of Herman
Elenbaas. Stuur je vragen en opmerkingen naar iriskrant@gmail.com en
wij sturen ze door.

Wistudatjes...
• Er is in de Irisbuurt een bewonersvereniging opgericht. De vereniging
heeft al een paar keer vergaderd en
zal zich in de volgende Iriskrant aan
u presenteren. Elders in dit nummer
alvast een aankondiging.
• De Blokhut heeft een aantal nieuwe
bestuursleden: Eus en Anita, allebei
uit de Godschalk Rosemondtstraat.
Dit nieuwe bestuur heeft o.a. het
Happy Hour op vrijdagmiddag
(17.00 – 18.30 uur) nieuw leven
ingeblazen. Uit betrouwbare bron
hebben wij vernomen dat dit Happy
Hour iedere week drukker, en dus
gezelliger wordt!
• Er rijdt (te) veel vrachtverkeer door
de Stuiverstraat. Al 10 jaar geleden
is er een verzoek ingediend door
een van de bewoners om hier een
eenrichtingsweg van te maken (het
stuk van de Geldropseweg tot aan
de Dukaatstraat) De gemeente zei
toen dat er pas werk gemaakt zou
worden van de herinrichting van die
straat als de arbeiderswoninkjes
gesloopt zouden worden. Op de
woonvisie-avond bleek echter dat
de geplande studentenappartementen er niet meer gaan komen.
De sloop van de arbeiderswoningen
en daarmee ook de mogelijke herinrichting van de straat lijken daardoor ook (tijdelijk) van de baan...

• In de Johannes van Eindhovenstraat
zijn er 34 woningen en slechts 22
parkeerplaatsen (een redactielid
heeft dat nageteld). Vroeger was
dat wel anders. Zie de bijgaande
foto van Harry en Ria van de Laak.
De foto is gemaakt op hun trouwdag, 10 november 1969.
• Fietsenmaker de Gebroeders van
Gestel op de hoek Geldropseweg /
Willem van Hornestraat bestaat in
juni 2009 100 jaar. Zij willen dit
gaan vieren met een groots
‘dorpsfeest’ waarbij de hele
Geldropseweg als feestterrein
fungeert. Er komen onder andere
een ﬁetsende fanfare, kermisattracties, een tentoonstelling van
klassieke ﬁetsen en nog veel meer.
Het zal eind juni 2009 gaan
gebeuren. Wordt dus vervolgd...
• De Jumbo is steeds meer Super de
Boer supermarkten aan het overnemen. Laurus wil haar schulden

verlagen en zet deze winkels te
koop. De onze zit daar vooralsnog
niet bij...
• Het deﬁnitieve ontwerp van het
Speelbos is gereed: Het trapveldje
wordt deﬁnitief in groen asfalt uitgevoerd. De ballenvangers worden
geluidsarme hekken. Het centraal
gelegen heuveltje wordt uitgebreid
en er komen podium- en picknickfaciliteiten. Het groen krijgt een
facelift en speeltoestellen worden
vernieuwd.
• Waarschijnlijk wordt woensdag
4 juli in het Speelbos een wagenspel
opgevoerd door toneelgroep
“Ariëns Toneel”.
Zomaar een ideetje om het parkeerprobleem in de wijk op te lossen. Zet
per gezin één auto voor de deur, en zet
alle lease-auto’s, busjes van ﬁrma’s
met opdruk e.d. buiten de wijk neer.
Dat ruimt op!

EP: TV Centrum

ElectronicPartner
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

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.

TV-Video-Hiﬁ-Home Theater Systemen

LCD - plasma specialist

Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111865
Fax: 040-2117498
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Welkom op camping “De Iris”
Op vrijdag 29 juni begint de grote
vakantie! Om dat te vieren en om alvast
te wennen aan het vakantiegevoel,
opent op diezelfde dag voor één nacht
camping “De Iris” bij De Blokhut. Vanaf
15.00 uur kun je je tentje(s) opzetten.
Op zaterdagochtend om 11.00 uur
moet je weer uitgechecked zijn bij
campingmanager Ria.
Deelname is gratis, maar avondeten en
ontbijt moet je zelf meenemen. Drinken
kun je – tegen de normale schappelijke
prijzen – kopen bij de bar van de
campingkantine (De Blokhut). Van al
het meegebrachte eten wordt één
groot buffet gemaakt, dat we samen
opeten. Dat geldt ook voor het ontbijt.

Musical in
de Blokhut

Op donderdagavond 3 mei speelde
BMC (de Hasselbraam) van Betsy
voor de vijfde (zesde?) keer een
kindermusical in de Blokhut. Ze
speelden voor een uitverkochte
zaal. De musical dit jaar was “Toffe
Tommy” van Unicef over straatkinderen in sloppenwijken.

Het recreatieteam is helaas nog vrij, zo
vroeg in het seizoen. Zorg dus zélf voor
leuke spelletjes, die je normaal ook op
een camping zou doen. En als het weer
slecht is? Dan vermaken we ons in de
kantine.

Aanmelden hoeft niet!

Wil je ook kamperen? Zorg dan, dat je
als je jonger dan 12 jaar oud bent, je
ouders zo gek krijgt om óók te komen kamperen (kinderen onder de 12
zonder begeleiding kunnen helaas niet
meedoen). Aanmelden hoeft niet. De
camping is overigens niet alleen open
voor mensen met kinderen. Iedereen is
welkom, óók voor een campingborrel!

Vragen? Bel Carst/Sabien, 2121088 of
Maurits, 2125486 of stuur een mailtje
naar: iriskrant@gmail.com

Volleybaltoernooi Iriswijk
Op zaterdag 2 juni vond op het
grasveldje bij de blokhut het
jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi plaats.
Bij een lekker warm zonnetje speelden
deze keer 4 straten tegen elkaar:
Havensingel, Godschalk Rosemondtstraat, Voorterweg en Johannes van
Eindhovenstraat.
Hoewel niet alle deelnemers uit de
juiste straat kwamen en de neutraliteit
van de scheidsrechter op enkele speelmomenten ernstig in twijfel werd getrokken, ging uiteindelijk de Godschalk
Rosemondtstraat met de eer strijken.
De trofee zal een jaar lang tegen een
van de gevels in deze straat tentoongesteld worden.

Na aﬂoop van het toernooi werd er
lekker geborreld en gegeten en kon
organisator Herman Elenbaas, teams
en publiek terugkijken op een geslaagd
volleybaltoernooi. Volgend jaar wéér
’n keer aub!

Bezoek www.iriswijk.nl
Een jonge buurtbewoner, Oguzhan Uysal, heeft uit
eigen initiatief een website opgezet voor de Iriswijk.
Op deze website is o.a. een brief van Oguzhan te lezen,
gericht aan de gemeente. Wil je de volledige brief lezen,
kijk dan op www.iriswijk.nl.
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

POLITIEBERICHT
Geachte bewoners van de Iriswijk.
Middels deze weg wil mij graag aan U
voorstellen. Mijn naam is Erwin van
Melis en ben te vinden op het Politiebureau Aalsterweg 290 te Eindhoven
of anders bij u in de wijk. Niet alleen
de Iriswijk maar ook de Rochusbuurt,
Bloemenplein-Noord en De Elzent vallen onder mijn toezicht. Mocht U
vragen hebben met betrekking tot
zaken die spelen in uw wijk dan kunt u
contact op nemen met mij. Dat kan
op een simpele weg middels een
E-mail of telefonisch.

Aandachtszaken voor de Iriswijk:
1. Inbreken d.m.v. ‘Flipperen’

Op het moment hebben wij in de
Iriswijk, maar ook in de omliggende
wijken, last van inbraken door middel
van ‘ﬂipperen’. Flipperen is een manier om de (voor)deur te openen door
een stuk buigzaam plastic (in de ﬁlm
doen ze het met een creditcard in het
echt gaat dat meestal anders) tussen
de deur en de stijl te halen. Het slot
wordt zo uit het kozijn gedrukt en de
deur gaat open.
Hoe gaan ze te werk? De daders bellen
aan en wachten of er iemand open

doet. Als er iemand opendoet verontschuldigen ze zich met een smoes en
gaan verder. Doet er niemand open
dan slaan ze hun slag, meestal zijn ze
niet alleen, maar met zijn tweeën.
Wat kun je er aan doen?
Doe altijd de deur op slot wanneer je
de deur uitgaat. Ook als het maar
voor even is. Flipperen lukt niet met
een deur die op slot gedraaid is.
Mocht u verdacht gedrag waarnemen
in je wijk, bijvoorbeeld iemand die bij
u aanbelt met een smoes, schroom
niet om dat door te geven. Liefst met
een goed signalement of omschrijving
van het probleem.

2. Parkeren:

Parkeren is al langer een probleem in
de Iriswijk. De ruimte om te parkeren
en het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op 1,2 voertuig per gezin/
adres. We zijn met de gemeente in
gesprek om de infrastructuur van
bepaalde straten te veranderen. Voorlopig is hiervoor nog geen oplossing
voorhanden. Veel buurtbewoners willen graag hun voertuig voor de deur
parkeren. Gezien de beperkte parkeergelegenheid is dat niet mogelijk en
moet u een parkeerplaats in de directe
omgeving zoeken. Wij vragen dan
ook uw medewerking, tot een passende oplossing is gevonden.

Wij willen u er ook attenderen dat de
parkeeroverlast het werk van de hulpdiensten belemmert. De hulpdiensten
zoals de Politie, Brandweer en Ambulance kunnen hun werk niet doen,
simpelweg omdat ze de plek des
onheil niet kunnen bereiken. Op het
gebied van foutparkeren is er dan ook
een streng beleid.
Parkeren buiten de daarvoor bestemde vakken, op de stoep en in het groen
betekent zonder pardon een procesverbaal (kosten 50 euro ). Meestal is
er op de Gabriel Metsulaan meer dan
genoeg plaats.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt
u een afspraak maken? Dan kunt u mij
op de volgende manieren bereiken.
Een afspraak kan zowel op het bureau
als bij u thuis. Dat kan overdag,
’s avonds of in het weekend.
Met vriendelijke groet
Erwin van Melis
Buurtbrigadier Stratum.
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl
Tel: 0800-8844. Dat is het algemeen
nummer van de politie. Vraag naar
mij en u wordt doorverbonden, of ze
laten een boodschap voor mij achter
om u terug te bellen.

Café Caravelle

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

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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Iriskrant óók bij ‘Nee-Nee’ stickers
Deze Iriskrant is ook bezorgd bij brievenbussen met een ‘Nee-Nee’ sticker.
We zijn daarmee eigenlijk burgerlijk
ongehoorzaam, omdat dat wettelijk
niet mag. Het vorige nummer hebben
we echter in sommige straten wél en in
andere straten niet bij stickerbrievenbussen bezorgd, en we kregen zoveel
commentaar van de ‘Nee-Nee’-ers, dat
we het nu in de hele wijk wél gedaan
hebben. Wilt u de Iriskrant écht niet
ontvangen, stuur dan even een mailtje
aan: iriskrant@gmail.com met daarin
duidelijk uw adres en huisnummer en
we proberen er rekening mee te
houden.

Weinig nieuws
Cingelshouck Teleurgesteld
Helaas heeft ons enige redactielid
uit de Cingelshouck (het stuk
Iriswijk bij het Augustinianum)
ons al een tijdje geleden verlaten.
Jammer genoeg komt er daarom
uit die hoek heel weinig nieuws,
terwijl wij wéten dat er pas een
nieuw speeltuintje geopend is, er
ieder jaar een heel succesvolle
straatspeeldag wordt gehouden,
et cetera. Ons redactieteam is nu
te klein om alle hoeken van de
Iriswijk te kunnen bestrijken.
Vandaar de oproep: kom bij de
redactie of mail ons nieuws vanuit
die hoek naar: iriskrant@gmail.com.
De redactie
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Het is al wel een tijd geleden, maar
toch.. Op vrijdag 19 januari heeft Arun
zijn pokemon-map op het pleintje laten
liggen. Vergeten mee naar binnen te
nemen, nadat hij zijn vriendje had uitgezwaaid, door de verleiding van een
potje voetbal. Overal hebben we gezocht, maar helaas... de map was weg.
Na wat rondvragen dachten we op de
dinsdag daarna: we zullen een briefje
ophangen aan de boom op het plein
met een oproep aan de vinder van de
pokemon-map om deze terug te
brengen. Binnen 2 uur lag de map voor
onze voordeur, waarvoor onze dank,
maar alle 112 pokemonkaarten waren
er uit gehaald.
Ik begrijp natuurlijk de verleiding wel
om in een klap in het bezit te komen
van een pokemon-verzameling, waar

�

Gratis extra nieuwsbrief
De Iriskrant verschijnt vier keer per jaar.
Omdat er tussendoor ook nieuws is, dat
niet op de papieren versie kan wachten,
hebben we de digitale E-riskr@nt in het
leven geroepen. Deze kun je gratis
ontvangen, als je een mailtje stuurt
aan: iriskrant@gmail.com. Zet in de
onderwerpbalk: E-riskr@nt en je ontvangt deze voortaan gratis en voor niets.
Hierin staat dus alléén nieuws dat niet
in de papieren Iriskrant komt. Het is dus
géén vervanging er van!

iemand maanden aan gebouwd heeft
dmv verjaardagskado’s, sinterklaaskado’s, spaarcentjes, extra centjes van
oma en ook heel veel ruilen. Maar die
teleurstelling op Arun’s gezicht toen
hij de lege map zag!!! Ik zou willen dat
de persoon die dit zo gedaan heeft
hem zo gezien had.
Arun heeft hier ongetwijfeld uit geleerd
dat hij beter op zijn spullen moet letten,
maar het zou mooi zijn als de niet zo
eerlijke vinder hier ook iets van leert.
Dus als je dit leest en weet wie de
vinder is, spreek hem of haar er dan
gerust op aan. Arun zou geweldig blij
zijn als hij zijn kaarten alsnog terug zou
krijgen.
Anja de Grauw
(A. van Cortenbachstraat 90)
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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

Recept
Eetidee
Ingredienten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 gram fusilli
200 gram groene asperges
1 teentje knoﬂook
50 gram bacon
1 Spaanse rode peper
4 eetlepels olijfolie
1 theelepel zout
2 eetlepels witte wijnazijn
1 theelepel mostard
50 gram rucola sla

Salade met bacon
en asperges

Maaltijdsalade voor 2 personen

Bereidingswijze:

Breng een ruime pan met water en
1 theelepel zout aan de kook. Kook de
fusilli volgens de gebruiksaanwijzing
gaar. Maak de asperges schoon, verwijder ca. 2 cm van de onderkanten en
snij de rest van de asperges in stukken.
Schep de asperges de laatste 4 minuten
bij de pasta en kook ze mee. Giet de
pasta af en spoel deze met koud water.
Pel en hak het teentje knoﬂook en snij

Student studeert af op
energievoorziening Iriswijk
De Iriswijk maakte zo’n positieve indruk
op de Duitse student van de Design
Academy, Martin Beyerle, dat hij besloot om op deze wijk af te studeren.
Het onderwerp is: hoe zou de Iriswijk in
de toekomst zélf in zijn eigen energie
kunnen voorzien? Martin gaat daarbij
grondig te werk, en komt bij zijn afstuderen daarom waarschijnlijk niet
veel verder dan een gedegen onderzoek naar wat de mensen in onze wijk
eigenlijk drijft. Wat zijn dingen die de
bewoners gemeenschappelijk hebben?
Hoe kijken bewoners tegen zaken aan
als verandering en vernieuwing? Hoe
ziet de dag van een gemiddelde Iris-

wijker er uit?
Tijdens een aantal workshops konden
Iriswijkers die wilden meewerken zich
helemaal creatief uitleven met foto’s,
karton, verf en andere materialen om
hún visie op de Iriswijk te geven. Alles
werd door Martin en vrienden vastgelegd op geluid, video en foto. Hij is
van plan om het na zijn afstuderen nog
een vervolg te geven. We zijn benieuwd... straks helemaal onafhankelijk
van E-on en Nuon en consorten???

‘HELEBOEL’
2e hands baby- en kinderkleding,
kinderboeken, speelgoed en
overige baby- en kinderspullen.

de bacon in stukjes. Was de Spaanse
peper, verwijder de zaadjes en snij de
peper in ringetjes. Verhit de olijfolie in
een koekepan en bak hierin de knoflook, de bacon en de peper knapperig.
Schep 2 eetlepels witte wijnazijn, de
theelepel mosterd en de pasta door
het baconmengsel. Breng op smaak
met wat peper en zout. Was de rucola
en schep deze door dee pastasalade.
Deze heerlijke maaltijdsalade kunt u
serveren met stokbrood of ciabatta en
een lekkere frisse droge wijn. Om echt
te genieten op een mooie zomeravond
in de tuin...

Alsnog even
voorstellen...
Nicoline van der Horst (27)

Ik woon sinds 2004 in de Johannes
van Eindhovenstraat samen met
Wouter en dochter Liv (2). Per 1
mei ben ik begonnen bij het Milieu
Educatie Centrum in de Genneper
Parken. Ik werk 3 dagen per week
met veel plezier. Ik vind het leuk
om mee te denken over stukjes
voor de Iriskrant, omdat ik er steeds
meer achter kom hoe leuk onze
buurt is en daar graag aan mee wil
werken.
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Openingstijden:
woensdag & vrijdag 13.00-17.00
donderdag 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl

www.heleboel.nl
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Koninginnedag bij de Blokhut
Wat dacht u van een zonovergoten,
goed bezet terras, een gezellige
buitenbar met vriendelijke bediening,
een aardige dame die de bonnen
verkoopt, toiletten zonder rij en
mensen die hun aanwezigheidstijd
uitdrukken in het aantal biertjes dat ze
reeds genuttigd hebben. Bij de blokhut
heerste op 30 april een heerlijk oranje
sfeertje, met zon, vrolijke mensen,
ronddartelende kinderen en een heleboel vermaak. Een spannende kinder-

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

Colofon
Oplage: 950
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 2
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Verschijningsdata volgende
nummers: 20 september
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Inleveren kopij Iriskrant juni:
uiterlijk 25 augustus. Bij voorkeur
digitaal (email of CD-Rom).
De redactie kan ingezonden
artikeltjes weigeren, bewerken
of inkorten.
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zeskamp, een kindervrijmarkt waarop
volop speelgoed verhandeld werd en
natuurlijk de traditionele ballonnenwedstrijd. Een prachtig gezicht om
zo’n meute kinderen vol spanning met
een oranje ballon in hun handen te zien
wachten op het startsein. Nog voor het
aftellen vloog er natuurlijk al een enkele
ballon de lucht in en toen het peloton
de achtervolging inzette, kleurde de
lucht even oranje (gestipt).

Kindercircus

Direct daarna ging de kassa voor het
kindercircus open. Er was een heus
kassahokje gebouwd, waar voor “1
oranjemunt als je wilt, anders gratis”
een mooi beschilderd kaartje gekocht
kon worden voor een plaatsje op een
van de kratjes die rondom de piste
stonden opgesteld. In een mum van
tijd zaten alle kratjes vol met kinderen
die geduldig en wederom vol spanning
wachtten op dat wat komen ging. De
kleine circusartiestjes wisten het
publiek prima te vermaken met een
reeks van creatieve optredens. Dierenacts, acrobaten, de ‘sterke man’ of
meisjes die gewichten van wel 100.000
kg optilden alsof het niets was. En dat
terwijl er wel drie sterke mannen voor
nodig waren geweest om die gewichten
midden in de piste te krijgen. Voor de
slotact kwamen alle artiesten de piste
in om met hun zelfgemaakte balletjes
te jongleren. Alle circusartiesten kregen na aﬂoop een welverdiende
medaille. De drie dames Cecile, Sabien
en Nicoline die al maandenlang elke
dinsdagmiddag met de kinderen
hebben gewerkt aan de voorbereidingen voor dit circus, werden onderscheiden met een koninklijk lintje!

Schmink

Er liepen ook opvallend veel kinderen
met mooi beschilderde gezichten en
zelfs met de meest stoere tatoeages
rond. Daaruit bleek wel dat de schminkman ook een populaire attractie was.
En voor degenen die graag een gokje
wagen, konden er de hele dag door
lootjes gekocht worden. Op de deur
hing een lijst met de winnende nummers, dus je hoefde niet lang in spanning te zitten. Om de spanning toch
nog wat op te voeren was een enkeling
zo dapper om de lootjes onderling te
ruilen. Tja, wie weet geef je dan wel
een hele mooie prijs zomaar weg.

Een kop van Jut wist mensen uit te
dagen hun krachten te meten. De pin
werd er meerdere malen uitgeslagen,
maar het bleek nog behoorlijk lastig
om de top te bereiken. De winnaars
mochten elkaar uitdagen op de Sumoworstelmat. Dat werd ons echter wat
te spannend, bovendien waren de
kinderen helemaal gaar, tijd om naar
huis te gaan dus. Het feest ging ook
zonder ons ongetwijfeld door.
’s Avonds werd er gezamenlijk een
hapje gegeten, met op het menu eigen
brouwsels van de buurtbewoners en
vervolgens werd de avond afgesloten
met het traditionele “goudentranenbal”. Mocht u dit alles gemist hebben,
zet dan nu alvast in uw agenda: 30 april
2008 Koninginnedag bij de Blokhut.

