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Nieuwbouwplannen voor
het Car Cleaning terrein
De plannen voor het Car Cleaning terrein worden steeds duidelijker. Ontwikkelaar Bouwfonds gaat er een woonzorgcentrum
realiseren. In het centrum zal de zorg verleend gaan worden door
het ECR (European Care Residence). Vanuit een appartement zal
nooit meer verhuisd hoeven te worden naar een verzorgingstehuis. Dat wordt ook wel ‘instituut vervangend’ genoemd.
Op deze manier kan een gezin of echtpaar samen blijven wonen.
De grootte van de appartementen varieert van 65 tot 110
vierkante meter. Omdat ‘kale huur’ niet mogelijk is, maar altijd
inclusief diverse diensten moet u aan een huurprijs van rond
€ 2750,- per maand denken.
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Diverse functies
Het plan omvat appartementen, een
hotel, grondgebonden woningen,
kinderopvang en wat winkeltjes. Aan
de kant van de bestaande bebouwing
(Lodewijk Houben en Adolf van Cortenbach) komen patiowoningen met
dezelfde hoogte als de huidige huizen.
Richting Breitnerstraat wordt het
hoger. Op de parkeergarage komt een
binnenhof met een door glas overdekt
plein. De grondgebonden woningen
liggen aan een autovrij hof.
Het gaat om circa 65 appartementen,
10 hotelkamers en 17 grondgebonden
woningen en opvang voor plusminus
40 kinderen. De hofjes en de parkeerplaats zijn bijzonder smaakvol ingericht
door een landschapsarchitect.
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Overleg
Er vindt regelmatig overleg plaats met
alle partijen. Wij nodigen hierbij met
•Lees verder op pagina 2
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•Vervolg van pagina 1

name de direct aanwonenden uit om
de werkgroep Woonvisie Iriswijk op dit
punt te komen versterken. Wie belangstelling heeft om mee te praten over
de plannen kan zich aanmelden bij
Jan van Hal, Joh.v.Eindhovenstraat 7,
byteﬂyer@tiscali.nl

Speelveld
Inmiddels wordt het braakliggend
terrein gebruikt door kinderen, honden
en kunstenaar/dichter Toon. Aan de
rand worden er hutten gebouwd en
kuilen gegraven, kunstwerken gemaakt
(onder andere van oude ﬁetsen) en bij
mooi weer wordt er gebuurt en
ravotten de honden er naar hartelust.
De bomen worden binnenkort gekapt
(of misschien is dat al gebeurd terwijl
deze Iriskrant gedrukt wordt), maar de
gemeente heeft toegezegd dat er voor

elke gekapte boom een nieuwe komt,
elders op het terrein. Kappen is nodig

vanwege vervuiling in de bodem en de
slechte kwaliteit van de bomen.

Zaterdag 5 April van 10.00 - 14.00 uur. Een oude traditie herleeft...

We gaan weer opzomeren in de Irisbuurt
Misschien ken je het nog van lang geleden: de grote buurtschoonmaakdagen, toen ook wel opzomeren genoemd. Wij gaan die
traditie weer nieuw leven inblazen..
Op zaterdag 5 april kun je al je opgespaarde rotzooi uit de gangpaden,
schuurtjes en rondom je huis inleveren
op onze TIJDELIJKE stortplaats in de
Irisbuurt. Op het parkeerterrein aan
de A. v. Cortenbachstraat (tussen het
speelveldje en onze herdenkingsboom)
staan ALLEEN OP 5 APRIL containers
voor grof vuil - tuinafval - oud ijzer bruin/witgoed - papier.
Alleen als bewoner van de Irisbuurt
kun je daar tussen 10.00 en 14.00 uur
je spullen GRATIS inleveren. Wij zorgen
ervoor dat het wordt afgevoerd naar
de gemeentelijke vuilstortplaats. Even-

tuele bruikbare spullen worden ingenomen door de ophaalwagen van Het
Goed, ook aanwezig op 5 april. Bij voldoende aanbod proberen we een
kleine tweedehands markt te organiseren. Voor iedereen die iets komt
inleveren staat er in de Blokhut een
vrolijke verrassing klaar en natuurlijk
een kopje kofﬁe/thee of ranja!

Zet nu dus alvast in je agenda:
5 april: Grote buurtschoonmaak in de
Irisbuurt!
Hulp nodig? Dat kan!
Laat het ons weten als je hulp nodig
hebt bij het inleveren van je afgedankte
goederen of afval, dan regelen wij dat
het opgehaald wordt.
Namens de bewonersorganisatie
Stichting Irisbuurt:
Tonnie Vossen 040 - 213 4883
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...WIJ ZOEKEN...
Voor onze grote buurtopschoondag
op zaterdag 5 april zijn wij nog op
zoek naar:
• Zomerse muzikanten/ entertainers uit de wijk die voor de
vrolijke muzikale noot willen
zorgen.
• Actieve kinderen ( 8 - 14 jaar) die
mensen willen helpen met het
wegbrengen van de rommel naar
onze tijdelijke stortplaats aan de
A. van Cortenbachstraat.
Je maakt kans op leuke prijzen!
(wij zorgen voor kruiwagens,
handschoenen etc)
Lijkt het je wat om mee te werken
neem dan contact op met:
Tonnie Vossen
040 - 213 4883

Groene straat: een impressie!
De zomerse droogte in 2006 heeft in de Lodewijk Houbenstraat
een ﬂeurige en bijzondere draai gekregen. Twee bewoonsters,
San en Ingeborg, kwamen tijdens het sproeien op het idee om
voortaan met en in de straat zelf de groenvoorziening te onderhouden.

Burgerinitiatieven worden door de
gemeente erg gewaardeerd dus in
oktober zijn we, na een inventarisatie,
met een groep bewoners bij elkaar
gekomen. Al snel bleek dat ons enthousiasme door velen werd gedeeld
waardoor er actie kon worden ondernomen. Zoals in alle straten verschillen
wij onderling ook enorm. Het is echter
goed gelukt om de verschillen te
overwinnen, de overeenkomsten als

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

uitgangspunt te nemen en de liefde
voor ‘ons’ unieke straatje vorm te
geven. Sindsdien krijgen we veel
medewerking van de gemeente in
materieel en immaterieel opzicht. Nu
hebben we de groenvoorziening in
eigen beheer. De bomen vallen nog
onder de gemeente, omdat wij dit niet
zelfstandig kunnen. Dat het een groot
succes is geworden kan iedereen
meteen waarnemen aangezien het bij
ons volop LENTE is. De krokussen en
narcissen knallen van blijdschap uit
hun knoppen. We scharrelen op
creatieve wijze wat geld bij elkaar

waardoor er ook de mogelijkheid is om
te investeren in de eigen voortuinen.
De Ergon heeft nog onvoldoende handigheid met assertieve bewoners
gezien de plaatsing van het bankje,
maar dit komt allemaal goed. Er zijn
zelf al dames op balletles om in spagaat op het bankje te kunnen zitten. Al
bij al een lust voor het oog en een
initiatief dat onze wijk erg goed doet.
De bezem gaat er regelmatig goed

door met het gevolg dat velen zich
verantwoordelijk voelen en er aandacht
aan besteden. Vele violen hebben een
veilig plekje op de vensterbank gevonden. De eerste kruisbessen zijn al
verorberd. Kortom... een initiatief waar
velen plezier aan beleven. Zou het niet
leuk zijn als het besmettelijk zou zijn?
Wanneer het virus je aanspreekt kan je
altijd contact met ons opnemen.
Bep Vorstenbosch
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Nieuws van de Cingelshouck

Kerstborrel Cingelshouck druk bezocht
Op de laatste zondag voor Kerst hield
Bewonersvereniging Cingelshouck haar
jaarlijkse kerstborrel. In het Atrium van
het Augustinianum kwamen jong en
oud uit de buurt bijeen. Een negenkoppig orkest van talenten uit de buurt
zorgde voor een echte kerstsfeer.
Met een beker chocolademelk of een

glaasje glühwein en een sneetje
speciaal gebakken kerstcake luisterde
iedereen vervolgens naar een stemmig
kerstverhaal. Daarna gingen de kinderen vol enthousiasme aan de slag
om kerstversieringen te knutselen.
De borrel werd traditioneel afgesloten
met het aansteken van sterretjes rond

de vuurkorf, waarna iedereen met
een goed kerstgevoel huiswaarts ging.
Voor het tweede jaar werd er gecollecteerd voor een goed doel. Op
de bar stond een collectebus voor
Serious Request en er is in totaal € 52,gedoneerd!
Muzikanten, bardames, dj, bakkers en
alle anderen die mee hebben geholpen:
bedankt voor deze geslaagde middag!

Algemene ledenvergadering
Bewonersvereniging
Cingelshouck
Op dinsdag 27 mei houdt Bewonersvereniging Cingelshouck voor de
vierde keer haar Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur staat in
het Augustinianum de kofﬁe en thee
klaar, de vergadering begint om 20.00
uur. Leden ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging met bijgevoegde agenda.

Onze buurt veiliger met SMS-Alert
In Eindhoven kun je gebruik maken van
het gratis communicatiemiddel van de
politie, SMS-Alert. Via SMS-Alert ontvang je bij incidenten in de directe
woonomgeving berichten van de politie op je mobiele telefoon. Denk aan
een inbreker die op de vlucht is, een
kinderlokker die actief is of een kind
dat wordt vermist. Zo kun je bijdragen
aan een veiligere woonomgeving.

Waarom SMS-Alert?
Op deze manier krijgt de politie extra
‘oren en ogen’. Zij verwachten natuurlijk niet dat je zelf een verdachte
aan gaat houden. Het gaat er om dat je
alert bent en tips aan de politie
doorgeeft. Met jouw hulp kunnen zij
sneller een kind terugvinden of een
dader aanhouden. Ook verstuurt de
politie preventieberichten, bijvoorbeeld wanneer het aantal inbraken
toeneemt. Kortom: alle informatie die
bijdraagt aan een veilige wijk. Wanneer
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je een SMS-Alert bericht ontvangt en
je ziet iets dat verband heeft met de
melding, kun je bellen met de politie
naar 0900-8844 (geen spoed, wel
politie). Bij spoedzaken bel je met 112.
Je kunt geen sms-bericht terugsturen.

Hoe meld ik mij aan?
Aanmelden kan heel eenvoudig met je
mobieltje: stuur een sms-bericht met
de tekst PBZO gevolgd door je postcode en huisnummer naar nummer
8844. Bijvoorbeeld pbzo5611tj2
(PBZO staat voor Politie Brabant
Zuid-Oost).
Wat zijn de kosten?
De abonnementsdienst SMS-Alert is
gratis. Het kost je alléén je aanmeld
sms-je, dus de kosten zijn afhankelijk
van je abonnement. De berichten die
de politie verstuurt, ontvang je gratis.
Het ontvangen van sms-berichten in
het buitenland is niet altijd gratis.

Maar je kunt je tijdelijk afmelden voor
SMS-Alert. Alle regels en de meest
gestelde vragen kun je vinden op
www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost.

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.

CARNAVAL
In de Blokhut was het op maandag 6
februari weer volop carnaval. De
kinderen lieten zich schminken en
vermaakten zich met spelletjes en veel
snoep. De ouders vermaakten zich aan
en rond de bar en er werd zelfs een
dansje gewaagd.

Vitrines fotoexpositie: de woningen

Why don’t we do it in the road
Om alvast in je agenda te noteren: op zondag 18 mei start de foto-expositie
‘Presence of the past’ van Jan van Hal in de Johannes van Eindhovenstraat. Om
14.00u wordt de expositie feestelijk geopend en iedereen uit de Iriswijk en
daarbuiten is welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Vijf mensen zijn druk bezig met de organisatie. Inmiddels doen al meer dan
20 van de 35 huizen mee. De foto’s komen twee weken achter de ramen te
hangen, en op blinde buitenmuren, op de hekken, et cetera.
De organisatie probeert voor die middag de straat af te sluiten en alle auto’s
even op het Super- en Verkuilen parkeerterrein te krijgen. Houd de afﬁches in
de gaten!
We hopen op mooi weer, zodat we de straat feestelijk aan kunnen kleden met
lange tafels voor een hapje en een drankje. Het moet één groot feest worden.
Bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de Blokhut.
Het werk is te zien tot en met zondag 1 juni.

Recept
Eetidee

Mexicaanse kip
met pitabrood

Bereidingswijze:
Verwarm de olie in een pan, bak hierin
de kipreepjes goudbruin en haal ze uit
de pan.
Bak de ui, knoﬂook, komijn en tomatenpuree op een matig vuur totdat de
ui zacht is.
Meng vervolgens de chilisaus, het
water, de pastasaus en de kidneybonen
erdoor, voeg zout en peper toe en laat

het mengsel 5-7 min. sudderen.
Haal de pan van het vuur en meng de
zure room erdoor. Vul de pitabroodjes
met het mengsel en garneer met
koriander.
Serveer de broodjes met rijst en een
salade met avocado en tomaat!
Smullen maar...

Ingredienten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr kipﬁlet in reepjes
1 ﬁjngesneden ui
1 teen ﬁjngesneden knoﬂook
2 eetl. olie
2 eetl. tomatenpuree
1 eetl. gemalen komijn
60 ml. zoete chilisaus
125 ml. water
3 eetl. gekruide pastasaus
1 blik kidneybonen, uitgelekt
150 gr. zure room
3 eetl. verse koriander, gehakt
4 pitabroodjes

5

Markant café in de wijk gesloopt

Wat nu te doen in geval van nood?
De sloop van café de Noodsprong aan
de Tongelresestraat is zeker niet onopgemerkt gebleven. In het Eindhovens
Dagblad schreef Thei Hoeymakers over
‘De teloorgang van een pleisterplaats’.
Hij haalde daarin herinneringen op
over een café dat echt een begrip
was in de stad. Ook op de website
www.eindhoven-in-beeld.nl worden
herinneringen opgehaald. Er wordt
onder andere het volgende gezegd:
‘Café deed zijn naam wel eer aan. Het
was vroeger lang open en als je dan
late dienst of nachtdienst had gehad in

het St Joseph ziekenhuis kon je er altijd
terecht. Was een gezellig bruin café.’

jaren zeventig en tachtig was het er
dagelijks gezellig druk. We hebben
veel gelachen daar: ik kan er een boek
over schrijven. Er traden regelmatig
muzikanten op.’

‘Ik herinner me hier de o.a. overheerlijke tosti’s die je kon bestellen, en
inderdaad de sfeer was perfect. Volgens mij gingen in de jaren 70 vanuit
de Noodsprong streakers, in hun
blootje op en neer naar het kanaal.’

‘De eigenaar van deze bar is nu een Ier,
genaamd Bill Harms. Ik ben er vroeger
een aantal keer wezen darten met
vrienden.’
‘In de periode 1950-1967 zat hier
bakkerszaak J.Dekkers in.’

‘De kroegbaas en eigenaar is jarenlang
Jimmy Nagel geweest. Hij was een
goede kastelein die de tijd nam om
een lekker glas bier te tappen. In de

SITE-TIP
Van Bep Vorstenbosch ontvingen wij de volgende tip, die we u niet willen
onthouden. Als u statistieken wilt weten van onze wijk, ga dan naar http://www.
estate-ware.com/services/buurt.asp. Tik de postcode in, en je krijgt een
uitgebreid overzicht van: samenstelling van de bevolking, soort bebouwing, gezinssamenstelling, inkomensopbouw, werkgelegenheid en dergelijke.
Heel interessant!

Gratis extra
nieuwsbrief:

F

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

!

De Iriskrant verschijnt vier
er 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! Als je oude
Iriskranten wilt bekijken, kijk dan op: iriskrant@dse.nl
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Al deze jaren vol herinneringen staan
in schril contrast met de tijd die nodig
was om het gebouw te slopen.

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

‘Er isis niks
niks mooier
mooier dan
dan een podium
‘Er
bieden
aan
beginnende
bands’
een podium bieden aan
Het is weer zover, 12 april 2008 vindt
voor de tweede keer het Iris Open
Podium plaats in De Blokhut aan
de Adolf van Cortenbachstraat.
Initiatiefnemers Hans van der Eerden
en Peter Verleg hebben er zin in.
Hans: ‘Er is niks mooier dan een
podium bieden aan beginnende
bands. Vroeger trad er altijd wel
ergens een bandje op waar we naar
gingen kijken, daar heb ik goede
herinneringen aan. Dat gevoel willen
we terug.’ Er treden zeven groepen
op en deze keer is er gekozen voor

s KLEIN MEUBELEN
s KROONLUCHTERS
s SPIEGELS

meer afwisseling in muziekstijlen,
dus voor elk wat wils. ‘Het eerste
Open Podium was een succes,’
vertelt Hans breed glimlachend, ‘wel
hadden we meer bezoekers uit de
wijk verwacht. Mensen moeten echt
komen, want het is zó leuk!’ De
entree is twee euro, de organisatoren
willen in ieder geval quitte spelen.
Peter: ‘Wat overblijft, gaat in de pot
voor de volgende keer.’ Het is de
bedoeling dat het Iris Open podium
twee keer per jaar plaatsvindt. Het
muziekevenement begint om 15.45

en is rond 24.00 afgelopen. Kijk op de
website www.iris-open-podium.nl
voor meer informatie.

OPEN PODIUM 12 APRIL
15.45 - 16.30
17.00 - 17.45
18.15 - 19.00
19.30 - 20.15
20.45 - 21.30
22.00 - 22.45
23.15 - 00.00

The Reject
Tears of Valiance
Just Kidding
Whoweare
Sherpa
Barbabob
Tributör

DAMESMODE s
ASSESOIRES s
SIERADEN s

%&'0/5&*/
'ABRIÑL -ETSULAAN  %INDHOVEN HOEK 'ELDROPSEWEG
TEL     WWWDEFONTEINEINDHOVENNL

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.
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Het goeds
van boven?
Ik loop door mijn straatje
De vers gevallen sneeuw
is wel vijf centimeter dik
Ik zet kleine stappen
dan hoor ik de sneeuw
langer kraken onder mijn voeten
De vlokken blijven aan de randen
van mijn broekspijpen plakken
Dan moet ik denken aan die
lieve woorden
die ik hoorde in december
Alles lijkt zo vredig en stil
Maar hoog in de grijze lucht
kiezen krijsende meeuwen
onderling afstand van elkaar
En ik weet niet of ik dat wel wil

Toon Roosen

Terug van weggeweest: het zebrapad
Het zebrapad is bezig met een ware
come-back. Waren ze sinds enkele
decennia vervangen door oversteekplaatsen met een stippellijn – waar
automobilisten zich niets van aan
trokken - sinds het najaar lijken ze
overal weer terug te komen. Zo ook op
de Geldropseweg. Een prima initiatief
van de gemeente, die er maar liefst
drie liet aanleggen. Eén bij de Super de
Boer, één bij de Voorterweg en één bij
de Stuiverstraat. Handig voor de
(ouders met) kinderen die naar de
Hasselbraam gaan! Omdat de zebrapaden zo lang bijna niet meer voorkwamen, zijn we ook de regels
vergeten die bij de zebrapaden horen.
Daarom noemen we ze hier:

Voor de auto’s:
Bestuurders mogen de oversteekplaats
slechts met matige snelheid naderen.
Ze moeten voorrang verlenen aan de
voetgangers die zich op het zebrapad
bevinden of op het punt staan zich

A. van Cortenbachstraat
Op 19 september 1944 werd Eindhoven, net één dag bevrijd, gebombardeerd door de Duitsers. Een van die
bommen kwam terecht in de Adolf
van Cortenbachstraat en vernielde de

huizen op 67 en 69. Tegenover het
geboor tehuis van E. Kauffeld-Schraven
(040-2812224).
Zij vraagt zich af of iemand foto’s heeft
van de ravage destijds in de straat.

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

erop te begeven. Helaas zijn ook de
automobilisten het fenomeen zebrapad ontwent, vandaar:

Voor de voetgangers:
Steek zeer voorzichtig over en houd
rekening met de naderende voertuigen. Je kunt dan wel voorrang
hébben, je moet het ook krijgen!
Mijn ervaring is dat je op Duitsers en
Belgen best kunt vertrouwen: die
stoppen wel (tenzij de auto bestuurd
wordt door een Nederlander). Fietsers,
bussen en veel Nederlandse auto’s
moeten blijkbaar nog even wennen.....

Aldi
Sinds kort is de Aldi verhuisd naar een
andere plek op de Geldropseweg.
Op de parkeerstrook langs deze weg
is een laad- en losplek voor de vrachtwagens gemaakt. Helaas zijn niet alle
vrachtwagenchauffeurs even vaardig
in het ﬁleparkeren, zodat de vrachtwagen vaak half op de weg staat
vóór het zebrapad. Inhalende automobilisten moeten nu overal tegelijk
op letten: op ﬁetsers, tegemoetkomende auto’s en... op voetgangers
op het zebrapad vlak voorbij de
vrachtwagen. Extra voorzichtig zijn,
dus!

)2)3
6%'%4!2)3#( 2%34!52!.4

$AGSCHOTEL Ì   INCL SALADE BUFFET 
6ASTE MENUKAART MET VEEL VOOR HOOFD EN
NAGERECHTEN 5ITGEBREIDE DRANKENKAART

Openingstijden:
woensdag & vrijdag 13.00-17.00
donderdag 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG VRIJDAG  ZATERDAG
VAN  TOT   UUR

info@heleboel.nl
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www.heleboel.nl

6OORTERWEG  TEL 

Programma Koninginnedag 2008

Ook dit jaar wordt de Koningin
twee keer jarig in de Iriswijk!
Koninginnenacht
Op dinsdagavond 29 april wordt
Koninginnenacht gevierd in de Blokhut. Dit feest begint om 20.00 uur en
gaat door tot…… DJ Solo verzorgt
spetterende muziek en traditiegetrouw kunnen (volwassen) talenten uit
de Iriswijk dingen naar de roem in het
Gouden Tranenbal. Talenten kunnen
zich opgeven bij Sandra Kerres (J. van
Eindhovenstraat 13, s.kerres@chello.nl).
Andere talenten zingen mee in het
Karaoke-festival
Koniginnedag
Op 30 april bruist de Blokhut al vanaf
11.00 uur. De kofﬁe en vlaai staan dan
klaar en kinderen kunnen hun waren
verkopen in de vrijmarkt rondom de
Blokhut. In de middag starten de
spelen voor de kinderen.
Sinds enkele maanden knappen jongeren uit de wijk een ruimte in de Blokhut
op. Deze ruimte wordt op 30 april om
15.00 uur ofﬁcieel geopend. Door wie
is nog niet bekend, maar het college
van B&W is al benaderd hiervoor! Aansluitend presenteren de jongeren hun
plannen.
Kinderen uit de Iriswijk vormen een
speciaal voor 30 april geformeerd kinderorkest met zelfgemaakte instrumentjes
en treden op rond 16.00 uur.

KONINGINNENACHT
Dinsdagavond 29 april in Blokhut
20.00-02.00 uur
• DJ Solo
• Gouden Tranenbal voor
volwassenen
• Karaoke

KONINGINNEDAG
Woensdag 30 april in en rondom
de Blokhut 11.00-20.00 uur
Programma:
11.00 uur: •Kofﬁe met vlaai
•Start vrijmarkt voor
kinderen
Middag
•Kinderspelen
15.00 uur: •Opening ruimte
jongeren
16.00 uur: •Optreden kinderorkest Iriswijk
17.00 uur: •Start buurtbarbecue
19.00 uur: •Gouden Tranenbal
voor kinderen
•Loterij
Tussen 17.00 en 19.00 uur wordt het
Grote doe het zelf buffet gehouden.
De formule is simpel: iedereen die
samen wil eten brengt eigen vlees/vis/
vegetarische hap en salades mee. Je
kunt je vlees braden op een paar
barbecues en voor een lekker toetje
wordt gezorgd. Iedereen is van harte
uitgenodigd om aan te schuiven. Aansluitend treden de jonge talenten op in
het Gouden Tranenbal voor kinderen.
Ook jonge talenten kunnen zich aanmelden bij Sandra Kerres (J van Eindhovenstraat 13, s.kerres@chello.nl).
Koninginnedag in de Iriswijk wordt

afgesloten met de loterij waarin weer
superprijzen te winnen zijn.
Alle activiteiten vinden plaats in en
rondom het Iriswjkcentrum De Blokhut
gelegen aan de Adolf van Cortenbachstraat 92.
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Vrouwengroep stopt ermee
In november 1974 stond de Blokhut er heel anders bij, namelijk
dichtgetimmert! De scouting was er uit en op dat moment was er
nog geen doel bepaald voor het gebouw door de kerk. Het was in
de tijd van de dolle mina’s en ‘rooie’ vrouwen. Op woensdagavond
was er altijd voetbal op de tv en een paar vrouwen in onze wijk
wilden wel eens iets anders op die avond! Ze kraakten de Blokhut
en lagen 1 nacht in slaapzakken op de grond. Het begin van de
Vrouwengroep Iriswijk!
Trouwe groep
In de loop der jaren die volgden is de
groep uitgegroeid tot een trouwe
groep die iedere woensdagavond bij
elkaar kwam in de Blokhut voor de
meest uiteenlopende avondvullende
activiteiten, zoals; kaarten maken,
bloemstukjes maken, patchwork, tekenen en schilderen, maar ook thema
avonden met o.a.; handschrift analyse,
de kinderrechter, cursus zelfverdediging, buitenlands koken, een chileense
exkrijgsgevangene die over zijn land
kwam vertellen, mensen die kwamen
vertellen over hun vakantieland ( bijv.
Kroatië, India enz.). En 1 keer per jaar
gingen we op reis naar onder meer
Antwerpen, Valkenburg, de Zaanse
Schans en nog veel meer en dat was
altijd heel gezellig, met trein of bus.
Het einde
Maar helaas aan alles komt een eind en
zo ook aan onze vrouwengroep, helaas.
We hebben de laatste jaren helaas
verschillende leden verloren, door
sterfte, maar ook door verhuizing en
andere zaken. Er zijn verschillende
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pogingen ondernomen om nieuwe
leden te werven (want omdat we
subsidie krijgen, moet je aan meerdere
eisen voldoen, o.a. minimaal aantal
leden en deelname van allochtonen),
maar het heeft niet mogen baten.
Zodoende is er dit jaar dan toch een
deﬁnitief einde gekomen voor onze
groep. We zullen het allemaal missen
die gezellige woensdagavonden!
En misschien denken de buurt-

bewoners nog eens terug aan de
vrouwen die ruim 34 jaar de geleden
onze Blokhut gekraakt hebben, want
wie weet of wij wel een buurthuis
gehad zouden hebben als zij dat
initiatief niet genomen hadden!!

Bedankt!
Ik wil in ieder geval nog even bij deze
mijn dank uitspreken aan Jo Franken,
die zich jarenlang voor onze groep
heeft ingezet en er helaas door ziekte
mee op moest houden in die tijd waren
de avonden goed gevuld, zowel met
thema’s als activiteiten en vooral gezelligheid en veel lachen. Wij hebben
afgelopen zaterdag ons afscheidsetentje
gehad en zullen het echt missen!
Namens de Vrouwengroep Iriswijk,
Anneke Derkx.

Ingezonden mededeling
Hallo, Graag zou ik willen dat jullie ’n
ar tikel plaatsen ten aanzien van de
hondenpoepoverlast in de wijk.
Iedereen laat z’n hond uit (prima, niks
mis mee) maar... ruimt ver volgens
niks op (de uitzonderingen daargelaten). Overal vind je hondenpoep:
op de stoepen en parkeerplaatsen.
Vinden de mensen het gek dat er
klachten met aanverwante maatregelen vanuit de gemeente komen,
terwijl er niets zo simpel is als even de

uitwerpsels van je eigen hond(je) op
te ruimen? Er is ook weinig zo
vervelend als in de hondestront te
trappen, omdat de eigenaar het niet
heeft opgeruimd. Maar goed, als het
mogelijk is lijkt het mij/ons nuttig om
hier ’n stukje krant aan te besteden.
Bewonerscommissie Breitnerﬂat,
Ferrie en Gerrie.
Bij dezen! De redactie

WERKZAAMHEDEN SPEELBOS Voor bewoners
Eind maart wordt begonnen met de
werkzaamheden aan het trapveld.
Het veld wordt dan ingezaaid met
nieuw gras en wordt dan ongeveer
zes tot acht weken afgeschermd met
een hek. Ook de goals worden tijdelijk
ver wijderd. Gedurende deze tijd mag
er niet op het trapveld gespeeld worden, zodat het gras de kans krijgt om
goed te groeien. Wanneer er in deze
periode namelijk wél op het gras gespeeld wordt, is de kans dat er weer
snel kale plekken ontstaan erg groot.
Als het gras voldoende stevig geworteld is, gaan de hekken weer weg
en komen de goals terug en kan het
trapveldje dus weer gebruikt worden.
In de beplantingsstrook aan de noordzijde van het speelterrein worden
diverse grote heesters geplant op de
kale plekken. Ook dit gaat komende

Wistudatjes...
• De Irisbuurt telt inmiddels ook
online mee. Bekijk de volgende
websites eens:
www.dse.nl/~iriskrant
www.iriswijk.nl
www.irisbuurt.nl
www.iris-open-podium.nl
En ook op Hyves kun je de Iriswijk
vinden: http://irisbuurt.hyves.nl/
Al op Hyves? Meld je aan!
• Salon Bobline is naar onze kant van
de Geldropseweg verhuisd. Ze zijn
voortaan gevestigd in een mooi
pand op Geldropseweg 68. Zie voor
meer informatie:
www.salonbobline.nl.
• De buurtborrel op vrijdag wordt
steeds drukker, en dus gezelliger!
Je kunt er iedere vrijdagavond
terecht van 17.00 – 19.00 uur voor
een gunstig geprijsd drankje, met
gezellig volk uit de eigen buurt.
Komen, dus!
• Het jeugdhonk bij De Blokhut wordt

maand gebeuren. De heesters tussen
het trapveld en het pad naar de
Blokhut worden hoogstwaarschijnlijk
ook ver vangen. We kiezen voor sterke
planten die tegen een stootje kunnen.
We vragen aan iedereen om het
groen met enig respect te behandelen
en de struiken niet te vernielen.
Anders moet straks wellicht alles met
hekken afgesloten worden en dat kan
ook niet de bedoeling zijn.
Deze maatregelen om het Speelbos
op te knappen, kosten een hoop geld.
Dit wordt door de gemeente betaald.
Samen met de buurt wil de gemeente
het Speelbos er weer prachtig bij
laten liggen zodat iedereen er tevreden kan spelen en van kan genieten. Wij gaan ervan uit dat
iedereen zijn steentje bijdraagt om
het ook zo te houden.

geopend op Koninginnedag.
Het jeugdprogramma wordt dan
gepresenteerd. Zie elders in dit
nummer.
• Eind deze maand wordt er eindelijk
begonnen met het opknappen van
het Speelbos. Het wordt geëgaliseerd,
er komt nieuw gras. Zaak is: hou je
kinderen van het pas ingezaaide
gras, dan kan het ook echt iets
worden!
• Het Iris Open Podium beleeft haar
tweede editie op zaterdag 12 april.
De organisatie is van plan om het
twee keer per jaar in De Blokhut te
organiseren. Zie de ﬂyer en het
verhaaltje elders in dit nummer.
• Burgemeester Rob van Gijzel
gebruikte de irisbuurt als voorbeeld
tijdens zijn campagne voor de
burgemeestersverkiezingen. In een
toespraak sprak hij woorden met de
strekking: ‘Het centraal gelegen
pleintje in de Irisbuurt is zo’n
gemeenschappelijke plaats wat
nooit mag verdwijnen’. Zullen we
hem snel een keer uitnodigen?

van woningbouwvereniging
‘Woonbedrijf’
Wist u, dat er voor bewoners
van ‘Woonbedrijf’ ook een
bewonerscommissie is, die
zich inzet voor uw belangen.
Hebt u interesse in verlichting van
uw achterpad, Graag een belletje
naar onderstaande personen. Hebt
u vragen, ideeen en/of wensen, laat
het ons weten:
Ferrie van der Stappen
06-30009398
Gerrie van der Palen
06-50917226

• Koninginnedag wordt dit jaar
voorafgegaan door een echte
Koninginnenacht. Het Gouden
Tranenbal wordt dan gehouden en
er kan gedanst worden op de
muziek van DJ Solo. Zie het programma elders in deze krant.
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Column
Spaargekte
Het begon een jaar of drie geleden.
Er was weer een of ander voetbalkampioenschap (Europees of Wereld,
ik weet het niet meer) en mijn zoontjes
ontdekten het sparen bij de super van
Meneer de Boer hier om de hoek.
En het was zo schattig: je kreeg
muntjes bij iedere 10 Euro en als je er
drie had, kreeg je een voetballertje.
En het bleef éven schattig, tot ze
ontdekten dat je af en toe ook van de
Supermanager een voetballertje kreeg
zónder te sparen, en dat mensen in
de rij graag hun muntjes afstonden
aan twee van die schattige blonde
mannetjes. En het werd nog erger... ze
gingen in de hele wijk huis-aan-huis
aanbellen om muntjes te bedelen. En
met succes. In no time stond, of liever

Colofon
Oplage: 1050
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdata volgende
nummers: medio juni, medio
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Inleveren kopij Iriskrant juni:
uiterlijk maandag 2 juni. Bij voorkeur digitaal (email of CD-Rom).
De redactie kan ingezonden
artikeltjes weigeren, bewerken
of inkorten.
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De Blokhut
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5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel.
040-2122576
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‘En dan gaan we nu voortaan naar Albert Heijn
om Smurfen te sparen, en daarna weer naar
Super de Boer om te sparen en dan weer naar
Albert Heijn en dan weer naar Super de Boer en
dan weer naar Albert Heijn…’, zo stuiterde onze
jongste laatst enthousiast in de auto.

lag de hele huiskamer vol voetballertjes
met bijbehorende kartonnen speelveldjes en balletjes (waarom er in ieder
zakje een voetballetje zat, is me nog
steeds een raadsel). Het Sparen was
dus ontdekt. En die acties hielden
nooit op! Al kochten wij bijna nooit de
‘actieproducten’ en blijven wij meestal
onder een tientje, op de een of andere
manier kwamen die spaarsels toch het
huis binnen. En het maakt niet uit wát
er gespaard kan worden: Pokémonmuntjes, voetballertjes, levensgevaarlijke
messensets, een boodschappenpakket
(bijna niet aan te komen als je vaak
voor weinig geld boodschappen doet,
zoals wij), monopoliekaartjes, kinderdvd’s, cd’s van de Club van Sinterklaas,
en... Bungels. De laatste bungelactie
had, tot overmaat van ramp, een kleurwedstrijd. Wat kon je winnen: een
REUZENBUNGEL. En wat bleek: er
hadden maar heel weinig kindjes de
moeite genomen om de kleurplaat in
te kleuren, zodat het geklieder van
onze jongste tot mooiste verkozen
werd. Nietsvermoedend liepen wij de
Super binnen. Zoonlief bewonderde
de reuzenbungel aan het plafond en
wat hing er bij? Zijn tekening met het
bijschrift: ‘winnaar kleurwedstrijd’. De

nachtmerrie van iedere ouder werd
bewaarheid: een anderhalve meter
hoge kikker-bungel in een hangschommelstoel. Maar zoonlief was
enorm trots! De Bungel kreeg een
plekje onder zijn hoogslaper en de
matras werd voor de gelegenheid (nu
al weer drie maanden) op de grond
naast de bungel gelegd. En dan nu
weer de – voor ons niet zo succesvolle
– monopolieactie, die praktisch geheel
overschaduwd wordt door de Smurfenactie van die andere grootgrutter.
Leve de Aldi!

Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

