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€ 39.000,- VAN ORANJEFONDS

De Blokhut kan een
nieuwe keuken bouwen!
Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen en startte de
campagne ‘Toplocaties’. Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen,
buurthuizen en wijkcentra uit het hele land om met hun gebruikers tot een
topidee voor hun locatie te komen. De Blokhut deed mee en ontving
€ 39.000,00 van het Oranje Fonds om de keuken te kunnen verbouwen en
hierdoor in 2009 te kunnen starten met een nieuwe activiteit: maandelijks
samen eten uit een ander land!
Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders
om met hun gebruikers na te denken over
de verbetering van hun accommodatie.
Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van de gebruikers gewenst zijn,
kwamen in aanmerking als topidee. Uit
het hele land kwamen ruim 250 ideeën
naar voren. Ook de Blokhut, samen met
de gebruikersgroepen, deed met deze
uitdaging mee. Zij stelden het Oranje
Fonds voor om ingrijpend de keuken te
verbouwen. In de Iriswijk wonen wijkbewoners met een verschillende etnische
afkomst. Na de verbouwing start het
‘gezamenlijk buurt-eten’. Elke maand staat
er een andere ‘nationaliteit’ op de kaart.
Er wordt samen gekookt door allochtone en
autochtone wijkbewoners. Eten verbroe-

dert! En, hopelijk ontstaan er ideeën voor
nieuwe activiteiten. Gedragen door een
groot aantal vrijwilligers.
Alle gebruikersgroepen van de Blokhut
onderschrijven dit idee. Door de bijdrage
van het Oranje Fonds krijgt de keuken een
broodnodige oppimpbeurt. En kunnen de
gebruikersgroepen nieuwe activiteiten uitvoeren. Ook kan na de verbouwing het
gezamenlijke buut-eten starten.
Het Oranje Fonds versterkt de samenhang
in de buurt en investeert daarom in het
totaal maar liefst € 4 miljoen in nieuwe
ideeën en wensen voor accommodaties in
het hele land. Sociale cohesie in de buurt is
een van de belangrijkste pijlers onder het
bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.
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Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale
fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt
het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving
bevorderen in Nederland, op Aruba en de
Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen
ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een
nieuwe plaats in de samenleving. Het
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de
Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De
Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Iriswijkers in Afrika

Als je dit jaar wel eens door de Johannes van Eindhovenstraat bent gereden kan ‘ie je niet
zijn ontgaan: het enorme ‘woestijnschip’ van Anita en Annemarie. Een witte Toyota
Landcruiser, volledig Afrikaproof. En dat laatste komt mooi uit, want daar is ‘ie ook voor
bedoeld. Anita en Annemarie maken er deze maanden een grote reis mee door oostAfrika. Eind november stapten ze - met hun Toyota - in Antwerpen op de boot naar Dakar
in Senegal. Van daaruit gaan ze in ieder geval naar Mali, Burkina Faso, Ghana en Gambia
en misschien ook nog naar Mauretanie en Marokko. Reken maar dat die twee genoeg te
vertellen hebben als ze eind maart weer terugkomen. Dat voorspelt spannende Blokhutborrels! Intussen wensen wij onze buurtjes een goeie vaart en behouden thuiskomst.
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Een stukje Dode Zee bij het kanaal
Op de Breitnerstraat 4-6 is sinds september een Floating Point gevestigd.
Floaten is ‘zweven’ op water. Net als bij de Dode Zee blijf je drijven door het
hoge zoutgehalte. Door de gewichtloosheid ontspant je hele lijf en kom je
tot rust. Bovendien is het zeer goed voor mensen met huidaandoeningen
en andere lichamelijke klachten. Het drijven gebeurt in speciaal daarvoor
ontwikkelde cabines. De nieuwsgierigheid is gewekt bij de Iriskrant en we
gaan op bezoek.
Initiafnemer is de 38 jarige Brian Tribhawanshing: ’Drie jaar geleden kwam ik in
aanraking met het ﬂoaten. Ik heb een
huidaandoening, waar ik vooral ’s winters
last van heb. Mijn kapper vertelde destijds
dat je in Amsterdam kan ﬂoaten en dat dit
zeer heilzaam is voor mensen met huidproblemen. De eerste keer was vreemd en
mijn klachten verergerden zelfs. Maar na
de tweede sessie begon het zout zijn werk
te doen. Ik bleef teruggaan.’

Tribhawanshing stelt voor eerst een rondleiding te geven, zodat het duidelijk wordt
wat er in zijn centrum te vinden is. De
ruimten zijn sfeervol aangekleed met
mooie antraciete en houtkleurige wanden
en hier en daar wat oosterse accenten. Op
de achtergrond klinkt zacht muziek en het
ruikt er heerlijk, het pand ademt rust uit.
In de eerste kamer waar we binnenstappen
bevindt zich een zonnebank en een
massagetafel. ‘De zonnebank is er onder
andere voor klanten met huidaandoeningen. Ze gaan voor en na het ﬂoaten een
paar minuten onder de zonnebank, het is
een soort nabootsing van wat er bij de
Dode Zee gebeurt. De combinatie van zon
en zout, zeg maar. De massagetafel is voor
mensen die voor een algehele ontspanning
komen. Ze krijgen voor ze naar de cabine
gaan een massage, zodat ze beter in staat
zijn om de stress los te laten. Het hoeft
overigens niet, je kunt ook kiezen om
bijvoorbeeld alleen te ﬂoaten.’
We lopen door naar een soort huiskamer
waar klanten na de ﬂoatsessie kunnen
bijkomen en nagenieten. Er staan gemak-
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kelijke stoelen en een ligbank. Het is er
wederom sober, maar warm aangekleed.

Dan gaan we naar de twee aparte ﬂoatruimten. De cabines ogen futuristisch en
lijken op een groot liggend ei met daaraan
vast een staand ei. Het staande gedeelte
is een geïntegreerde douche, het bad
bevindt zich in het liggende ei. Het water
is 35,5 graad en de lucht 36 graden,
waardoor je hersens geen signalen meer
krijgen en zeggen dat je zweeft. Brian:
‘Een uur ﬂoaten staat gelijk aan vijf uur
slapen. Het is bijvoorbeeld de enige manier
om binnen hele korte tijd van een jetlag
af te komen.’ In de cabines is er de
mogelijkheid om muziek te luisteren. ‘Ik
heb allerlei soorten muziek, maar je mag

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.

ook zelf muziek meenemen.’ Op de vraag
of mensen claustrofobisch worden, zegt
Brian dat het in de praktijk nauwelijks
voorkomt. ‘Cliënten kunnen ervoor kiezen
om een luik open te zetten, maar dit wordt
zelden gedaan. Zelfs niet door cliënten die
bang zijn voor kleine ruimten.’ Na elke
sessie wordt het water grondig geﬁlterd en
gereinigd.
De bijbehorende kleedruimten - ook twee zijn van alle gemakken voorzien. Er hangen
dikke witte badjassen, er liggen handdoeken en er staan allerlei potjes met
crèmes, shampoo en lotions. Het is
duidelijk dat je niets zelf hoeft mee te
nemen, alles is aanwezig, er ligt zelfs een
föhn.
Brian zorgt voor kofﬁe en we gaan zitten
in het zitje bij de voordeur. Enthousiast en
vol trots vervolgt zijn verhaal. Het is niet
moeilijk om je hier op je gemak te voelen.
Het ﬂoaten laat Tribhawanshing niet los,
alleen vindt hij Amsterdam te ver weg om
steeds naar toe te gaan. En om dat er
dichterbij Eindhoven niets te vinden is
besluit hij om zelf een onderneming op te
zetten. Hij krijgt van het Focus Investerings
Fonds geld om zijn bedrijf op te zetten in
zijn eigen stad. En na de nodige voorbereidingen is het in september eindelijk
zo ver. ‘Het begint voor de korte tijd dat ik
er zit goed te lopen, klanten weten me te
vinden. Het contact met mensen is ﬁjn, ik
maak lange werkdagen, maar dat is het
waard.’
Wil je meer weten over Floating Point:
www.ﬂoatingpoint.nl

Bijzondere woonvorm in Tongelresestraat 56
In het pand aan de Tongelresestraat 56 hebben de afgelopen jaren voornamelijk studenten gewoond. Daar komt verandering in. Woningcorporatie
Trudo gaat dit pand verhuren aan de Stichting St. Annaklooster. Zij gaan hier
4, maximaal 5 personen plaatsen die niet geheel zelfstandig willen wonen.
komen er mensen bij elkaar in hetzelfde
huis die elkaar al een jaar of langer kennen,
wat het vertrouwen en onderlinge sociale
contacten verhoogd.

Het nummer is: 040-2945420 (alleen in
dringende gevallen).

Inloopavond
Wanneer het project van start is gegaan en
alle bewoners hun intrek hebben genomen,
zult u uitgenodigd worden om een kop
kofﬁe te komen drinken..

Meer info bij:
De begeleiding

Het gaat om ambulante woon- en werkbegeleiding voor mensen die (nog) niet
zelfstandig willen wonen, omdat zij nog
ondersteuning op psycho-sociaal gebied
nodig hebben. Zij hebben meerdere keren
aangegeven niet zelfstandig te willen gaan
wonen omdat zij bang zijn in een isolement
terecht te komen, te vereenzamen. Zij
dreigen tussen wal en schip te raken, omdat ze te ‘goed’ zijn voor een beschermde
woonvorm van een andere instantie.

De bewoners hebben overdag gewoon
hun werk en of dagbesteding. Daarnaast is
de begeleiding 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar en indien nodig beschikbaar. Dit nummer is ook bereikbaar voor
de directe omgeving van de bewoners.

• Stg. Sint Annaklooster, Peter Hunting of
Esther Zimmermanns (locatiemanagement), 040-2945400
• Trudo: Kitty Coppens (relatiebeheerder
Bijzondere Klanten) 040 – 232 77 60
(maandag t/m/ vrijdag tussen 09.00 –
12.30 uur)

Salsa avond in de Blokhut succes
14 november was het zover, ﬁësta in de Blokhut. Buiten was het koud, binnen vulden
vrolijke klanken het pand, de sangria vloeide rijkelijk, de hapjes waren heerlijk en de
salsa-merengueles viel in goede aarde. Zo goed zelfs dat buurtgenoten die zeiden niet
te willen dansen met de voetjes van de vloer gingen. Wat oorspronkelijk het straatfeest
voor de Cortenbachstraat zou zijn, werd een zomers avondje voor de hele wijk.
‘Volgend jaar weer’ was een veelgehoorde zin na aﬂoop.

Waarom de Tongelresestraat?
De woningen in Eindhoven waar deze
personen momenteel verblijven hebben
niet de privacy-mogelijkheden voor langdurig of deﬁnitieve bewoning. Dat biedt
de Tongelresestraat wel. De Tongelresestraat geeft hierin een meer passende
leefomgeving dan de doorsnee woningen
die de stichting st. Annaklooster huurt van
Trudo. Men heeft op de Tongelresestraat
letterlijk meer ruimte voor zichzelf en kan
zich terugtrekken zonder zich opgesloten
te voelen op een slaapkamertje. Daarbij
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.
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WIST U DATJES...
• Ondanks de kredietcrisis de huizen in
onze wijk toch verkocht worden (of is
het juist dankzij de kredietcrisis? Hier
zijn de huizen nog enigszins betaalbaar.).
• Het project op het oude Car Cleaning
terrein de Iristuinen gaat heten?
• Het eetidee weer opgestart kan gaan
worden. Misschien nog even wachten
op de nieuwe keuken!
• De knutselclub binnenkort weer
opgestart gaat worden. Het is nog niet
precies bekend wanneer of hoe, dus
houd de postertjes in de gaten!
• De nieuwbouw die gepland staat op het
terrein van de voormalige Noodsprong
is heel toepasselijk de Vreugdesprong
genoemd. Een eervolle woordspeling
naar een plek met een rijk verleden!
• De Windroos, een nieuwbouwproject

Eindejaarsgedachte
Buiten wordt het langzaam kouder
Er zit sneeuw in de lucht zeggen ze
Binnen branden de kacheltjes, ze leven hier
Het jaar sluipt ouder, net als wij
Ik denk dan graag aan de mensen
Die me zo dierbaar zijn
Dat geeft me een warm gevoel
En wil hen dan ook het allerbeste wensen
Je dempt het felle licht en steekt een kaars aan
Dan drink je samen een rode wijn
Want dat is toch bewaarde zonneschijn
Maar toch je ziet een lief gezicht
Van iemand die ver weg is in een ver land
Je weet niet meer waar ze woont,
het adres is zoek geraakt
Maar toch je hoort nog steeds haar stem
en gulle lach
Ik vind het fijn en ben dankbaar als zo iemand

in gedachte bij me wezen mag.

Alle geluk voor 2009
Toon Roosen

aan de Havenstraat is onlangs
opgeleverd. Het complex staat
tegenover Yksi en telt maar liefst 22
appartementen, die op één na allemaal
verkocht zijn. Bij dezen heten we de
nieuwe bewoners hartelijk welkom in
de Iriswijk.
• Niet het Havenkwartier had de beker van
het volleybaltoernooi gewonnen, maar
de Havensingel. Het Havenkwartier
moet nog gebouwd worden....
• Traditiegetrouw wordt in de Blokhut
het nieuwe jaar 2009 ingeluid! Vanaf
23.00 uur (op 31 december) tot in de
kleine uurtjes (op 1 januari 2009) is
iedereen van harte welkom voor een
gezellige buurtborrel op een swingend
feest in de Blokhut. Er worden nog voor
deze avond (en nacht) een tweetal
vrijwilligers gezocht voor de muntverkoop en het ophalen van de glazen.
Je kunt je aanmelden bij Peter Verleg:
viskoffer@hotmail.com
• Op zondag 11 januari vindt ’s middags
vanaf 15.00 uur de Iris-nieuwjaarsreceptie plaats. Alle buurtbewoners, en
vooral de vrijwilligers, worden van harte
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uitgenodigd om met elkaar een toast
uit te brengen op het nieuwe jaar.
Met of zonder champagne, maar vast en
zeker met lekkere hapjes. Een leuke
gelegenheid om elkaar weer te
ontmoeten, nieuwe mensen te leren
kennen en fantastische plannen te
maken voor onze wijk in 2009.

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

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

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG VRIJDAG  ZATERDAG
VAN  TOT   UUR

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

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl
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6OORTERWEG  TEL 

www.heleboel.nl

Buurtanalyse: de Iriswijk
De gemeente maakt regelmatig stadsdeel- en buurtanalyses om te
beoordelen hoe het de stadsdelen, wijken en buurten vergaat. Als basis
hiervoor wordt o.a. de buurtthermometer gebruikt. Daarin worden alle
woonbuurten met elkaar vergeleken. Deze is ook online te raadplegen op
www.eindhoven.nl (zoek op ‘Buurtanalyse’). De Iriskrant zet enkele leuke
feitjes over de Iriswijk voor u op een rijtje.
Sterke punten van de Iriswijk zijn:
• Goed functionerend leefbaarheidsteam,
waarin alle partijen vertegenwoordigd
zijn.
• Goede communicatie door buurtkrant
(en daar zijn wij wel trots op, red.)
• Actieve bewonersorganisaties

F

Gratis extra nieuwsbrief:

!

De Iriskrant
Ii k
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! Als je oude
Iriskranten wilt bekijken, kijk dan op:
www.iriskrant.dse.nl

• In de buurt zijn er stedelijke voorzieningen zoals de Stadsschouwburg,
Stadswandelpark en Plaza Futura.
• Bewoners zijn zeer betrokken bij de wijk.
• Er is een goed functionerende Klankbordgroep Novadic, waardoor overlast vroeg
in beeld komt en teruggedrongen wordt.
• Het speelbos, centraal gelegen groene
ontmoetingsplek. Gemeenschapshuis
De Blokhut functioneert goed (zie elders
in dit nummer over de subsidie die zij
hebben binnengehaald voor de bouw
van een nieuwe keuken, red.)
• Gevarieerd woningaanbod, zowel in de
leeftijd van de woningen als in huur vs.
koop.
• Voldoende speelgelegenheid voor alle
leeftijden.

Zwakke punten zijn:
• Geen georganiseerde bewonersorganisatie in Oude Haven.
• Veel woningsplitsing, hierdoor ontstaat
onder andere parkeeroverlast.
• Regelmatig overlast van terugkerende
bezoekers aan Stratumseind.
• Weinig openbaar groen.
• Zeer hoge parkeerdruk. Hulpdiensten
kunnen vaak niet door de straten rijden.

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Kansen in onze wijk zijn o.a.:
• Herontwikkeling brengt buurt op een
hoger niveau en biedt kansen t.a.v.
onder andere openbaar groen (zou men
daar de Iristuinen mee bedoelen? red.)
• Verbinding leggen tussen jongeren en
bewonersorganisatie Irisbuurt.
• De nieuwe jongerenruimte in De Blokhut
en de ontwikkeling van activiteiten
voor de jeugd.
• Kunstenaarscollectief op het Schellenterrein. Leegstand wordt voorkomen en
er is contact met de buurt door
activiteiten.
• Herinrichting Gabriël Metsulaan en Dirk
Boutslaan, waardoor verkeersveiligheid
verbeterd wordt (wanneer???, red.)
• Markante en aantrekkelijke entree (bijv.
rotonde met fontein) maken bij Gabriël
Metsulaan/Geldropseweg om overgang
van functiewijziging duidelijker te maken.
• Invoeren belanghebbendenparkeren
(?????, red.)

Bedreigingen voor onze wijk zijn:
• Herontwikkelingen die op zich laten
wachten brengen verloedering in de
wijk, met name in de Havenstraat e.o.

Wat is er economisch sterk?
• In een groot deel van de Irisbuurt is het
gemiddeld besteedbaar inkomen groot.
• Er is veel kleinschalige bedrijvigheid.
• De winkels op de Geldropseweg (vooral
de niet-dagelijkse goederen) trekken
klanten vanuit heel Eindhoven en de
regio.

En wat is er economisch zwak?

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

• Veel verkeersoverlast in de Gabriel
Metsulaan en Dirk Boutslaan.
• Overlast van geparkeerde vrachtwagens
in de Gabriël Metsulaan.
• Aanwezigheid milieustraat geeft overlast
(opstoppingen, zwerfvuil).

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

• Veel leegstaande winkels op de
Geldropseweg.
• De kofﬁeshop geeft onder andere
parkeeroverlast.
• Parkeerdruk en veel zwaar verkeer in
Cingelshouck door bedrijventerrein
De Kade en met name door de
aanwezigheid van Campina en Daf.

Economische bedreigingen
• Uitblijven van investeringen van
eigenaren in de Geldropseweg, waardoor verloedering kan ontstaan.
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Iris Lounge half jaar
Het jongerencentrum Iris Lounge
bestaat nu ruim een half jaar. Tijd
voor een korte tussenbalans.
De Iris Lounge werd door de jongeren uit
de Irisbuurt opgezet nadat Oguzhan Uysal
een prijs in de wacht sleepte bij het Rabo
jongerenplan (een fonds voor jongeren in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar en initiatief van
de Rabobank Eindhoven-Veldhoven, red).
Nadat ook de gemeente Eindhoven nog een
steentje bijdroeg en het bestuur van de
Blokhut ruimte ter beschikking stelde,
konden de jongeren aan de slag. Na een ﬁkse
opknapbeurt werden er boodschappen
gedaan en werd de ruimte ingericht. Op
Koninginnedag was het dan zover, de
opening van wat nu de ‘Iris Lounge’ heet.

Maandag en vrijdag open
Op maandag (18.30 - 20.00 uur) en vrijdag
(19.00 - 23.00 uur) is het jongerencentrum
voor alle jeugd uit de Irisbuurt geopend.

Iedereen is welkom. De toegestane leeftijd
is ongeveer 7 tot 21 jaar. Het eerste deel
van de vrijdagavond is voor de jongere,
daarna, vanaf 21.00 uur kan de wat oudere
jeugd terecht. Gemiddeld zijn er zo’n 10 à
15 jongeren aanwezig, onder begeleiding
overigens van jongerenwerk. Dit neemt
niet weg dat ook de oudere jongeren
verantwoordelijkheid willen nemen. Zo
zien zij er op toe dat er voorzichtig met
apparatuur omgegaan wordt, er geen
vreemde jeugd binnenkomt, geen ruzies
ontstaan en rommel opgeruimd wordt.
Alcohol en roken is verboden.

Maandelijks overleg
Maandelijks is er een overleg tussen de
kerngroep en het bestuur van de Blokhut
over hoe het gaat, waar eventuele knelpunten liggen en hoe deze aangepakt
kunnen worden. Ook jongerenwerk wordt
regelmatig in het overleg betrokken.
Tja, en dan wordt er natuurlijk gepraat en

De Geldropseweg timmert verder
De afgelopen maanden hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden
op de Geldropseweg. Zo zijn Schoenmakerij Bonnema, Elf Elf, De Sanwichclub en Bobline verhuisd naar een ander pand. Verkuilen heeft een grote
verbouwing achter de rug en de muren van het parkeerterrein achter EP
zijn antraciet geverfd. Maar dat is niet alles; er is een bloemenwinkel
bijgekomen en ook een natuurwinkel heeft zijn deuren geopend. Al met
al positieve ontwikkelingen. Toch blijft het een armoedig uitziende weg,
wat zijn de plannen voor het komende jaar.

gelachen, geplaagd en uitgedaagd, gesurfd
en gegamed. Er is volop hard- en software
voorhanden maar… de jongeren willen
méér!

Buitenactiviteiten
Ties Moerkerk legt uit: ‘Hoewel het uiteindelijke doel, het realiseren van een
jongerenruimte, gehaald is, willen we in
het voorjaar ook in de buitenlucht activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een
volleybaltoernooi of een kampeernacht.
Dit doen we eigenlijk om meerdere
redenen. Op de eerste plaats omdat we
het gewoon erg leuk vinden maar ook
omdat we op deze manier meer jongeren
uit de Irisbuurt willen betrekken bij de
activiteiten. Dus niet alleen de fanatieke
gamers maar ook de meiden en de jongens
die niet zo van gamen houden. Zie het als
werving.’

Ben je door je goede
voornemens heen???
Hier is er nog een:

Een doorn in het oog blijven de leegstaande
winkels tegenover het Audio en TV Centrum.
Afgelopen zomer zou Wooninc beginnen
met de sloop en de herbouw van dit stukje
grond. Een medewerker van Wooninc. vertelt: ‘Voordat begonnen kan worden met
sloop en nieuwbouw moet eerst nog het
bouwvergunningtraject worden doorlopen.
De plannen hebben ter inzage gelegen en
nu worden de zienswijzen van belanghebbenden door de gemeente verwerkt. Naar
verwachting kan Wooninc eind 2009 starten
met de bouw. In dat geval zal de sloop na
de zomer van dat jaar worden afgerond.’

ﬁetspaden en ruime oversteekplaatsen.
Voor de uitstraling van Eindhoven zou het
goed zijn, want het is de toegangsweg
naar het van Abbemuseum, maar ook naar
de trouwlocatie De Burgh.’ De winkeliers
zijn al drie jaar bezig om de gemeente
zover te krijgen dat ze de weg gaan
aanpakken. Bonnema: ‘Onder het asfalt
liggen nog rails en de kinderkopjes, er is
zestig jaar niets meer aan gedaan.’ Over de
busbaan wordt nog gepraat. De gemeente
wil die graag in het midden van de weg,
maar dat vraagt heel veel ruimte en oogt
niet mooi’, zegt Bonnema.

Wat betreft Geldropseweg zelf hoopt
Bonnema dat die er eind volgend jaar heel
anders uitziet: ‘Het moet een soort laan
worden met aan weerszijde bomen, goede

Het is een leuk stukje Eindhoven met
mooie winkels, dus het wordt de hoogste
tijd dat deze weg wordt aangepakt.
Op naar 2009!
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Vrijwilliger worden binnen het dagcentrum
van Woonzorgcentrum Wilgenhof. Een
leuke omgeving waar dagelijks ouderen
komen die wat extra ondersteuning nodig
hebben om hun leven vorm te geven.
Activiteiten daarbij kunnen heel divers zijn:
muziek, beweging, koken, uitstapjes,
geheugentraining en nog veel meer. Voor
de deelnemers gezelligheid en een goede
sfeer, en daar geniet je zelf ook van.
En denk je die goede voornemens hou ik toch
nooit vol? Kom dan eerst een keer kijken.
Bel 040-2148300 en vraag naar Henny
Gevers, toestel 250 van het dagcentrum.
Je kunt dan informatie krijgen of een afspraak maken om een keertje kennis te
komen maken. Er zijn verschillende mogelijkheden, Denk er eens over na!

Recept
Eetidee
Ingredienten:
• 500 gram grote gepelde cocktail
garnalen
• 2 stengels bleekselderij, zeer ﬁjn
gesneden
• 1/2 zak veldsla (75 gram)
• 30 gram rucola sla
• 3 cherrytomaatjes
• 7 eetlepels olijfolie
• 4 eetlepels whisky
• 1 theelepel mosterd
• 1 theelepel gedroogde dragon

Cocktail van grote garnalen met Whisky
Bereidingswijze:
1. Bleekselderij in een kom leggen, kokend
water erop schenken en na 1 min.
bleekselderij in het vergiet laten
uitlekken.
2. Van de veldsla eventueel de wordteltjes
verwijderen, rucola grof scheuren.
3. Bleekselderij met veldsla en rucola
mengen.
4. Dresssing kloppen van 5 eetl. olie, 2 eetl.
whisky, mosterd, dragon en zout en
peper naar smaak.
5. De garnalen goed droog deppen. In een
koekenpan de garnalen in 2 eetl. olijfolie
gaarbakken, af en toe omscheppen.

(voorgerecht voor 6 personen)
6. 2 eetlepels whisky over de garnalen
druppelen en op hoog vuur laten
verdampen.
7. De whiskydressing opkloppen en door
de sla scheppen.
8. Het slamengsel over 6 grote wijnglazen
verdelen en de garnalen erop leggen.
9. Garneren met bleekselderijstengels en
de gehalveerde cherrytomaatjes.
Een heerlijk recept als voorgerecht bij
uw kerstdiner.
Eet smakelijk!!!

Havenkwartier dingt mee voor architectuurprijs
De bouwvergunning voor het Havenkwartier is verleend. De welstandscommissie was zelfs zo enthousiast over
het plan, dat ze het akkoord heeft bevonden ‘met stip’. Dit houdt in dat het plan
in het jaar van oplevering zal meedingen
naar de Dirk Roosenburgprijs, de gemeentelijke architectuurprijs. De architect,
Diederendirrix, heeft deze prijs in 2005
al eens in ontvangst mogen nemen voor
het ontwerp van De Obelisk. Dit is een
pand aan de grote rotonde op de Boschdijk,
waar CRA Vastgoed, de ontwikkelaar van
het Havenkwartier, nu gevestigd is.

Geheid heien
In de buurt werd veel gespeculeerd over
de wijze van funderen, zou het boren of
heien worden? CRA heeft gekozen voor de
toepassing van vibropalen. Dit zijn palen
die in de grond worden gevormd. Een
stalen heibuis wordt de grond in geheid en
gevuld met beton. De heibuis wordt
daarna vibrerend omhoog getrokken. Dit
zal uiteraard de nodige geluids- en trillingsoverlast geven. Het is nog niet helemaal
duidelijk of de ontwikkelaar nog geluidsen trillingsbeperkende maatregelen zal
nemen.

Parkeerdruk

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Een andere bron van zorgen voor de
buurtbewoners is de mogelijk toenemende
parkeerdruk. De parkeergarage telt straks
79 parkeerplaatsen, plus 5 parkeerplaatsen
aan de Havenstraat en 5 aan de Kanaaldijk.
De 47 woningen worden allemaal verkocht
inclusief een parkeerplaats in de garage.
Daarnaast is ook ruimte gereserveerd voor
bezoekers van de bewoners en werknemers
van het kantoorpand. Hiermee hoopt CRA
de toenemende parkeerdruk te beperken.

Start bouw
Ruim 600 potentiële kopers hebben zich
inmiddels aangemeld bij de ontwikkelaar
en de verkoop begint al aardig te lopen. De
start van de bouw staat dan ook nog steeds
gepland voor februari 2009.
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PUBQUIZ IN DE BLOKHUT:

Dat hadden we eerder moeten doen!
Dames en heren, we kunnen spreken van een succesvol nieuw initiatief.
De opkomst door buurtbewoners, kennissen en vrienden was bij de eerste
twee edities om trots op te zijn.
Twee edities zijn er inmiddels voorbij, de
competitie woedt nu al heftig tussen een
aantal teams, sommigen zijn nog koortsachtig op zoek naar versterking voor hun
teams, sommige slapen niet meer…. Hoe
je het wendt of keert, de Irisbuurt lijkt nu al
in de ban van de Pubquiz.

We hopen jou en je team te kunnen uitdagen op:
13 januari
10 februari
10 maart
7 april
12 mei
9 juni
8 september
6 oktober
10 november
8 december
Tot dan!

Wie durft de uitdaging nog meer aan?

Geluidsoverlast?

De Pubquiz is een algemene kennisquiz
(een soort ‘triviant’) die bestaat uit 8 ronden
met vragen, foto’s van o.a. beroemdheden
en nog veel meer. Je kunt individueel meespelen maar het is natuurlijk nog veel
leuker als je samen met buren, vrienden,
kennissen of collega’s een team vormt
(max. 5 personen).
Door het succes en de animo zal er vanaf
2009 maandelijks kunnen gequizd worden
tegen een nog lager tarief per persoon,
zijnde 1,50 €. Het moet toch niet veel gekker worden!

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

Hoort u wel eens geluiden uit de Blokhut
die u liever niet wilt horen? Bijvoorbeeld
van muziek die te hard staat? Dat is erg
vervelend. Wij, als bestuur van de Blokhut
willen hier natuurlijk rekening mee houden.
Zo meten wij, als er een feest gehouden
wordt in de Blokhut, zowel binnen als
buiten het geluid. Wij merken dat er, sinds
de invoering van het rookverbod (vanaf
1 juli), meer klachten komen. Mensen
staan dan buiten te roken.
Regelmatig proberen we na te gaan
wanneer (en waarover) er klachten zijn
ingediend. Soms blijkt een ingestuurde
klacht niets met de Blokhut te maken te
hebben. Zo zijn er mensen die denken dat
ook de speeltuin bij de Blokhut hoort en
gaat hun klacht over geluidsoverlast van
jongeren die in de speeltuin zijn. Hier
kunnen wij natuurlijk niets aan doen.

Wat willen wij u vragen?
Als u last hebt van het geluid dat uit de
Blokhut komt, dan stellen wij het erg op
prijs als u meteen belt naar de Blokhut
(voordat U een klacht indient). Telefoonnummers zijn: 040-2123231 (vaste lijn
Blokhut)/06-46022493 (barpersoneel Blokhut).

Wij nemen uw klachten heel serieus.
Hebt u vragen over onze aanpak? Suggesties om het nog beter te doen? Ervaringen
met geluidsoverlast die u wilt vertellen?
Dan kunt u contact opnemen met:
Eus van beijsterveldt (voorzitter), Godschalk
Rosemondtstraat 9; Telefoon: 040-2119888;
Email: b.v.b@planet.nl
Wij willen dit graag horen, want dan
kunnen we er iets aan doen!

Colofon
Oplage: 1100
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdata volgende nummers:
Medio maart, medio juni, medio
september, medio december.
Inleveren kopij Iriskrant maart: uiterlijk
maandag 2 maart. Bij voorkeur digitaal
(email of CD-Rom). De redactie kan
ingezonden artikeltjes weigeren,
bewerken of inkorten.
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Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

