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Als buurtbewoner kon je in een viertal 
kratten kleine groenten en kruiden ver
bouwen. Helaas bleek dat de bakken nogal 
snel uitdroogden, zodat je meerdere keren 
per week naar je ‘tuin’ moest om water te 
geven en veel tuinders haakten daarom af. 
Daar is iets op gevonden. De kratten zijn 
grotendeels weg en de tuintjes bestaan nu 
uit bakken van plusminus 1,10 x 1 meter 
en zo’n 65 cm diep. Deze drogen niet zo 
snel uit en zijn ook geschikt voor wat 
grotere gewassen die minder onderhoud 
vergen. Afhankelijk van het gewas hoef je 
dus niet zo vaak naar je tuintje toe. Er zijn 
zo’n vijf tuinders over, waarvan Gerben 
en Ywe de kar trekken. Er staan op dit 
moment o.a. aardappelen, sla, spinazie, 
snijbiet, rucola, hete pepers, broccoli, 

radijs, ui, knofl ook, wortels, paksoi, maïs, 
aardbeien en kruiden. Er worden ook ge
wassen geteeld voor het zaad, zoals van 
rammenas en bloemkool.

Doe mee!
De Natuursuper kan nog volop tuinders 
gebruiken! Ook worden vrijwilligers ge
zocht die bijvoorbeeld een picknicktafel 
willen bouwen of een afdakje om het 
regenwater op te vangen. 

Op www.natuursupermarkt.nl kun je meer 
lezen. Woensdagochtend rond 10.00 uur 
is de vaste dag dat er iemand op de tuin 
aanwezig is. Wil je langskomen, mail dan 
even. Voor vragen kun je ook terecht bij 
Ywe: ywe_jan@hotmail.com.  

de Natuursuper gaat door!
Geen tijd of ruimte voor een moestuin? Maar lijkt het je wel leuk om zelf je 
groenten en kruiden te verbouwen? Dan is de Natuursuper iets voor 
jou! Vorig jaar werd deze opgestart met kunststof kratten in rekken. 
De Natuursuper won er een gemeentelijke Groene Handdruk voor en een 
semi-permanente plek werd gevonden op een terrein aan het begin van 
de Tongelresestraat (naast de voormalige aanhangerfabriek van Saris en 
recht tegenover nummer 2).
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Exclusieve gedragen
damesmode.

Inbreng en verkoop.

Openingstijden: 
wo, do, vr. van 12.00 -17.30 uur

en za. van 10.00 -13.00 uur

Gabriel Metsulaan 110,
5611SR  Eindhoven. www.modeby.nl

Danny Alards uit de Stuiverstraat heeft een 
bedrijf in bomenonderhoud, en is een 
bomenman in hart en nieren. Hij onder
nam dan ook het initiatief om – geheel op 
eigen kosten – de lindeboom op het 
pleintje aan de Adolf van Cortenbachstraat  
te onderzoeken. Doel is om de boom 
te laten adopteren door de Stichting 
Wereldboom. Deze stichting heeft als doel 
te zorgen dat we meer van deze natuurlijke 
monumenten krijgen. De lindeboom is 
namelijk na de bevrijding geplant om de 
oorlog te herdenken. 
De eerste resultaten van het onderzoek 
naar de staat van de lindeboom leveren 
goed nieuws op. De boom staat in ge
zonde grond en er is minder verdichting 
dan werd verwacht. Volgens Danny heb
ben de wortels alle kans om zich  te 
verspreiden. Dit betekent dat het opper
vlak waar de lindeboom zijn voeding 
vandaan kan halen erg groot  is. Verder is 
Danny er met het graven van een profiel
kuil achtergekomen dat het grondwater 
op iets meer dan twee meter diep zit. Met 
de stijging van het grondwater naar de 
zomerstand zal het water op nog minder 
diepte zitten en ook dat is goed nieuws. 
Danny is ook heel tevreden over de 
samenstelling van de grond. Er is 30 cm 
zwarte grond met een redelijke hoeveel

heid voeding. Het kan nog beter zegt 
Danny, maar daar wordt binnenkort hard 
aan gewerkt.

Wordt de lindeboom een wereld
boom?
Het boomonderzoek moet antwoord 
geven op de vraag of de boom straks 
geadopteerd wordt door de Stichting 
Wereldboom. Daarvoor is het ook nodig 
dat de boom beschermd wordt door een 
groep mensen die zich ermee verbonden 
voelt. Onze lindeboom staat volgens 
Danny op een prachtige plek, centraal op 
een plein waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Als de lindeboom inderdaad 
een wereldboom wordt, krijgt ‘het 
pleintje’ een forse uplift, zodat het nog 
meer een gastvrije plek wordt. 

 (Bron: www.irisbuurt.nl)

Als een aap klimt Danny rond in de lindeboom.

Lindeboom 
onderzocht



 Het zijn opvallende verschijningen in de 
buurt; hij groot, bijna vierkant met een 
donker, maar vriendelijk gezicht. Zij klein, 
meisjesachtig, tenger met een enorme bos 
blonde pijpenkrullen. Anita zet al pratend 
een kopje koffie neer: 
‘De geschiedenis van het Autismepunt? 
Alex werkte jaren als hulpverlener binnen 
de geestelijke gezondheidszorg en werd 
gaandeweg zijn carrière gegrepen door 
autisme, ik kan het niet anders zeggen. 
Deze groep intrigeerde hem mateloos. Hij 
las alles wat los en vast zat over dit onder
werp. Zijn verhalen en fascinatie maakte 
dat ook ik steeds meer geboeid raakte.’ 

Zelfstandig verder
Door de toenemende werkdruk binnen de 
reguliere zorg kan Alex niet meer de hulp 
geven die hij graag wil. Langzaam ontstaat 
het idee dat het anders, misschien zelfs 
beter kan en in 2006 zet hij de stap om als 
zelfstandige verder te gaan. Al snel stro
men de aanmeldingen binnen en heeft hij 
meer mensen nodig. Anita blijkt niet alleen 
privé, maar ook zakelijk een geschikte 
partner. Met haar achtergrond als  opvoed
kundige en onderwijzeres, brengt ze veel 

kennis binnen over onderwijs en autisme. 
Inmiddels heeft ze bijna de opleiding 
Autismespecialist voltooid. 
Het Autismepunt groeit uit tot een klein 
bedrijf dat 5 mensen in vaste dienst heeft. 
Daarnaast werken er 20 ZZP’ers en zijn er 
een aantal collega’s met een 0uren con
tract. Dit zijn onder andere leer krachten, 
orthopedagogen, maatschappelijk werkers 
en een psychiater. ‘Er is veel expertise 
binnen ons team,’zegt Anita met gepaste 
trots, ‘al onze medewerkers zijn geschoold 
en gespecialiseerd in autisme.’

Gedreven
Op een rustige, respectvolle, maar vooral 
gedreven manier praat Anita over het 
werk. De boeiende kanten, de mensen: 
‘Met autisme denk je anders, reageer je 
anders, ziet je wereld er anders uit. Het is 
een biologische handicap die niet aan
toonbaar is, behalve door het gedrag te 
onderzoeken. Het gaat om normaal mense
lijke gedragingen, maar dan ex tremer, 
meer in uitersten. Bijvoorbeeld tussen te 
laat komen of op tijd zijn zit een flinke 
marge.’ Met haar wijsvingers trekt ze een 
denkbeeldige lijn op het tafelblad. Ze wijst 
aan waar mensen zonder autisme zitten, in 
een groot middengedeelte. ‘Bij autisme is 

het veel uitgesprokener óf je komt altijd te 
laat óf je bent meestal eerder dan de 
afgesproken tijd’, ze wijst naar de buiten
ste plekken. Er zit weinig tussen en dat 
geldt voor heel veel autistisch gedrag. Het 
is juist voor deze groep belangrijk dat ze 
weten waar hun talenten liggen en wat 

hun minder sterke kanten zijn. Dit geldt 
voor iedereen, maar voor deze mensen is 
het extra moeilijk, omdat ze zichzelf niet 
als één persoon, maar meer in losse on
derdelen zien. Het maakt ze kwets baarder. 
Leren om hiermee om te gaan en het 
benutten van de kwaliteiten is de kunst. 
Aan de buitenkant zie je vaak niet dat er 
iets aan de hand is en lopen mensen tegen 
onbegrip en ontkenning aan, daarom is 
het ook belangrijk om de omgeving erbij 
te betrekken.’ 

Het Autismepunt begeleidt ongeveer 100 
mensen in alle leeftijden. Per persoon 
wordt gekeken naar de meest passende 
ondersteuning, want geen enkele vorm is 
hetzelfde.  Nu wordt alles gefinancierd uit 
een persoongebonden budget (pgb). Op 
dit moment is er onrust over de 
financiering. Anita: ‘We weten niet wat de 
toekomst brengt, we zijn al bezig om te 
kijken naar andere mogelijkheden, het 
blijft afwachten, maar we gaan zeker door.’

Na de zomer gaat het Autismepunt cur
sussen geven aan mensen met autisme en 
lezingen voor iedereen die geïnteres seerd 
is. Voor wie meer wil weten: 
www.autismepunt.nl 
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Anita en Alex, de stuwende krachten achter het Autismepunt 
Even moet ze diep nadenken over hoe lang ze al in de Iriswijk wonen: ‘Oh, ik 
ben hier slecht in, ons zoon Mila was nog niet geboren,’ Anita lacht bijna 
verlegen, ‘toch al zeker 15, 16 jaar.’ Samen bestieren Anita Willemsen (45) en 
Alex Henkelman (49) het Autismepunt aan de Kanaaldijk Zuid. Een bureau 
dat speciaal gericht is op het ondersteunen van mensen met autisme, 
waarbij begeleiding, re-integratie/jobcoaching en behandeling de speer-
punten zijn. Het verhaal achter een voordeur in de Corten bachstraat.
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Ingredienten:
•	450	gram	kabeljauwfi	let
•	1	eetlepel	rode	currypasta
•	12eetlepels	vissaus
•	1	eetlepel	geraspte	gemberwortel
•	1	ei
•	3	limoenblaadjes	(djeroek	poeroet),	rag

fi jn gesneden
•	2	eetlepels	fi	jngesneden	koriander
•	frituurolie

Bereiding:
1 Pureer de kabeljauw, currypasta, vis

saus, gember en ei in de keuken
machine of blender.

2 Doe het kabeljauwmengsel in een kom 
en voeg de limoenblaaadjes en 
koriander toe.

3 Vorm van het mengsel 12 platte koekjes.
4 Verhit 1 cm frituurolie in een koeken

pan en bak hierin de viskoekjes in 
gedeelten in ongeveer 4 min. 
lichtbruin en gaar.

5 Laat ze op keukenpapier uitlekken.
 

Gemengde salade met koriander
limoendressing (voor 4 personen)
 
1 Salade: meng 10 in vieren gesneden 

cherrytomaten met een halve in stuk
ken geplukte kropsla, 3 in ringen 
gesneden lenteui, 4 in reepjes gesneden 
stengels bleekselderij, 4 eetlepels 
korianderblaadjes, 2 eetlepels munt
blaadjes, 1 in ringen gesneden rode 
peper (zaadjes verwijderen) en 2 in 
reepjes gesneden worteltjes.

2 Dressing: meng 2 eetlepels vissaus 
met 4 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels 
limoen sap, 1 kleine rode peper zonder 
zaadjes en in ringen gesneden, 
3 eetlepels korianderblaadjes en 
1 eetlepel reepjes limoenschil.

3 Salade en dressing apart serveren 
samen met de koekjes en rijst.

 

Eet smakelijk!

Thaise viskoekjes met 
een gemengde koriander-
limoen salade
(voor 4 personen - 12 stuks)

Recept 
Eetidee

Gratis extra nieuws-
brief: de E-riskr@nt
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 Eriskr@nt in het 
leven geroepen. Deze kun je gratis 
ontvangen als je een mailtje stuurt aan: 
iriskrant@gmail.com. Zet in de onder
werpbalk: Eriskr@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.irisbuurt.nl  

e @eeee
Koninginnedag
30 April, Koninginnedag, traditioneel het 
domein van de kinderen. Met een vrij markt, 
een zeskamp, voetbaltoernooi, kinder 
bingo, een niet kinderachtige antiekveiling 
(opbrengst voor ‘het dak er op’) en een 
barbecue. Afgesloten door een kinder
tranenbal. Met een tot in de details uit
gewerkte koprol werd dit gewonnen door 
Jordi. De jury was het erover eens dat de 

manier waarop Jordi zijn acrobatische 
stunt voorbereidde en de precisie waar
mee hij daarna zijn koprol uitvoerde zo 
perfekt was, dat hij terecht de felbegeerde 
Gouden Traan mee naar huis mocht 
nemen.
Jordi was één van de dertien acts die dit 
jaar meededen aan het Gouden Tranenbal 
voor de jeugd. Er waren prachtige turn
sters, sterke moppentappers, goochelaars, 
zangers, playbackers, breakdancers en 
een echte koningin in een koets die werd 
voortgetrokken door een sterk trekpaard. 
Tweede prijzen gingen naar de koningin 
met haar trekpaard en naar Noa de 
turnster. 
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Freek je  Groenemans
K inder fo togra f ie

De mooiste baby- en kinder foto’s 
bij je thuis of op lokatie 

www.freekjegroenemans.nl

Tot die laatste groep behoort ongetwijfeld 
wijkbewoner Kurt Vangermeersch, die zijn 
vrije tijd voor een groot deel besteedt aan 
een niet alledaagse liefhebberij. Want zeg 
nou eerlijk: ooit gehoord van een Phenace
phorus cornucervi, een Parapachymorpha 
quadrispinosa of misschien wat gemakke
lijker, een PSGlijst? Nou, wij ook niet en 
toen we ervan hoorden wilden we eigenlijk 
wel wat meer daarover weten. Een enkele 
ingewijde weet natuurlijk dat we het hier 
hebben over de orde Phasmida, oftewel de 
wandelende takken. Kurt weet er alles van 
en is fanatiek verzamelaar. Hij praat dan 
ook vol enthousiasme over z’n ‘huisdieren’.
De eerste vraag is een inkoppertje: ‘Wat is 
er in hemelsnaam interessant aan wande
lende takken?’
‘Voor mij zijn er meerdere redenen’, aldus 
Kurt. ‘Op de eerste plaats heb ik altijd 
grote affiniteit gehad met de natuur en 
dan met name insecten.  Ze fascineren me 
omdat, hoe klein ook, ze een essentiële 
schakel vormen in het biologisch even
wicht op onze planeet.
Daarnaast heb ik toch iets met, laten we 
zeggen, het vertroetelen, het verzorgen. 
Het geeft me een geweldige kick als ik van 
een moeilijk houdbare soort eitjes weet te 

kweken en daar gezonde nimfjes uit te
voorschijn zie komen.’
Kurt is nu ruim 2 jaar bezig met verzamelen 
en verzorgt zo’n 125 verschillende soorten. 
Biologen schatten dat er 4000 soorten 
wandelende takken en bladeren in de 
natuur voorkomen. 

Een goed nest
Het begon allemaal toen hij op het internet 
wat natuurpagina’s voorbij zag komen en 
las dat er van wandelende takken maar 
liefst 2900 (beschreven) soorten waren. 
Wauw! Hij keek eens naar wat foto’s en 
vanaf dat moment was hij hele maal ver
kocht. Hij zocht contact met verenigingen, 
bezocht beurzen en begon met een eerste, 
gemakkelijk te verzorgen wandelende tak. 
Dat werden er al snel twee, toen drie et 
cetera. en nu staat een hele kamerwand vol 
met terrariums. Vriend Adri heeft tot op 
heden met succes weten te voorkomen dat 
ook de hele woonkamer in beslag wordt 
genomen.
Kurt: ‘De uitdaging ligt in het creëren van 
een zo optimaal mogelijk biotoop in het 
terrarium. Wandelende takken zijn niet 
alleen gevoelig voor temperatuur en lucht
vochtigheid maar ook voor bijvoorbeeld 
luchtverontreiniging, schimmels en bac te
riën. Door veel erover te lezen en door 

ervaringen uit te wisselen met kwekers 
probeer ik zoveel mogelijk over het leef
klimaat van de soorten te weten te komen.’
Wat hij merkt, is dat de laatste tijd z’n er
varing en gevoel een steeds grotere rol gaan 
spelen bij het verzorgen. ‘Als je seri eus be
gaan bent met het welzijn van dieren dan 
voel je op een gegeven moment écht wel 
aan wat goed en wat niet goed voor ze is.’
Natuurlijk komt het ook bij Kurt voor dat 
een wandelende tak niet goed vervelt 
(wandelende takken groeien niet maar 
vervellen, red). ‘Dan vries ik de tak in. 
Bovendien weet je dan zeker dat ook de 
eitjes dit niet zullen overleven’, aldus Kurt.

Beurs
Hij ziet soms met lede ogen aan, hoe 
kinderen op een beurs een exemplaar van 
een bijzonder soort mee naar huis nemen 
en weet dan al meteen dat de tak niet lang 
zal leven. ‘Ik gun iedereen het verzorgen 
van dieren, maar bij wandelende takken 
in het bijzonder is een goed leefklimaat 
belangrijk. In een terrarium is maar be
perkt het tropisch regenwoud na te 
bootsen en niet ieder kind weet waar hij/zij 
aan begint’, zegt Kurt. Kwekers spelen dan 
ook gretig in op de behoefte van 
nieuwsgierige klanten en in de branche is 
een zekere wildgroei aan onbetrouwbare 
kwekers helaas niet te voorkomen.’
Gelukkig zijn natuurwetenschappers volop 
bezig om populatie, soort, woon en leef
klimaat van de Phasmida goed in kaart te 
brengen en ook Kurt wordt door zijn 
kennis op dit terrein regelmatig door 
verenigingen, kwekers of particulieren 
gevraagd om advies.
Kurt wil verder uitbreiden naar nog meer 
zeldzamere soorten om kennis daarover te 
delen met andere serieuze verzamelaars. 
Of ik niet even één van z’n exemplaren 
(foto) wil vasthouden.
Nou…, doe maar even niet. 

Een van de leuke dingen aan schrijven voor de Iriskrant is dat je steeds 
andere wijkbewoners leert kennen. Dat komt omdat we, naast het reguliere 
wijknieuws, graag willen schrijven over buurtbewoners die bijvoorbeeld 
een opvallende buurtactie organiseren, een belangrijke sportprestatie 
hebben geleverd, een nieuw bedrijfje zijn begonnen of er een bijzondere 
hobby op nahouden.

‘Elke tak is anders’



Vervolg:
Het dak erop!

De actie Het Dak Erop! loopt nog 
steeds. Ook donaties druppelen nog 
binnen.
Maar zijn we er al? Kunnen we de fan
tastische aanbouw werkelijk realiseren? 
Juni is niet alleen een maand van het 
spannende boek, maar ook die van een 
spannende Blokhut!
De kans is heel groot dat in juni er een 
besluit gaat vallen... Maar hoe dat 
uitpakt?... Dat blijft nog even een 
verrassing. 
Houd de Blokhuttuin dan ook in de 
gaten, want wie weet verschijnt daar 
iets moois. 
 
Eus van Beijsterveldt
Voorzitter bestuur Blokhut 

Johanna is een apart geval. Zo op het 
eerste gezicht leek er nog weinig loos.  
We hadden een duidelijke relatie, waar we 
alle twee tevreden mee leken te zijn. Ik zag 
Johanna, Johanna zag mij. Niks meer, niks 
minder. Het ging mis toen mijn ver
wachtingen richting Johanna groeiden. Al 
na een paar vluchtige ontmoetingen kreeg 
ik de neiging om toch iets van warmte uit 
te wisselen. Eerst met oogcontact plus 
glimlach, maar daar reageerde Johanna 
niet echt op. Ze keek strak de andere kant 
uit, of naar haar honden, of naar haar 
Jumbozak. Haar ontwijkende gedrag irri
teerde me, maar ik besloot me niet zo 
maar uit het veld te laten slaan. Ik ging 
hoien. Tegen de verwachting in landde de 
eerste hoi verrassend goed. Ik kan niet 
zeggen dat er een uitzinnig enthousiaste 
versie terugkwam eerder een nogal 
achteloze, dun gemompelde maar er was 
een begin gemaakt. Bovendien ben ik niet 
erg veeleisend. Een hoi is een hoi.
Na een stuk of zes hoien vond ik het tijd 
voor wat initiatief van Johanna’s kant.  
Om te testen of het eenrichtingsverkeer 
was, of dat zij ook wilde investeren.
Ik kwam van een koude kermis thuis. De 
eerste gelegenheid die ze voorbij liet gaan, 
kon nog toeval zijn. Misschien zat ze met 
haar hoofd wel op een bountyeiland, of bij 

een stapel rekeningen die nog betaald 
moest worden. Maar na een tweede, derde 
en vierde hoiloze reactie van haar kant, 
moest ik de waarheid onder ogen zien.
Johanna vindt me niet hoiwaardig.
In middels heeft mijn verontwaardiging 
plaats gemaakt voor een Johannaachtige 
gelatenheid. Op weg naar de Jumbo voor
taan ook geen hoi meer van mijn kant.
Johanna heeft het zelf gewild. 

inburgeren in de iriswijk (5)
Ik kom haar bijna dagelijks tegen op de route van en naar de Jumbo. 
Ze hoopt waarschijnlijk -net als ik- iedere dag weer tegen beter weten in 
dat de ingrediënten voor het voorgenomen avondmaal dit keer wel in de 
schappen liggen. Laten we haar Johanna noemen.
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Geluk
in mijn denken 
Vormen zich mooie woorden
Wachtend op papier
 
Terwijl kindertekeningen vervagen
door roestige herfstbuien
Op de stoeptegels
 
Op de oude schuur zingt een merel
Maar stopt midden in zijn herinneringen
 
in mijn hoofd vormt zich langzaam een lied
Wat niemand hoort
 
dat is mijn geluk

Toon Roosen

houten speelgoed

                     De gezelligste en

kindvriendelijkste winkel             
van Eindhoven met het meest uitgebreide 

assortiment houten speelgoed

Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

In De Vlinder gaat er een we-
reld 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 heb-
ben er merken zoals: Haba, Se-
lecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook pop-
pen, spellen, boeken, nostal-
gisch speelgoed en veel hebbe-
dingetjes.

Het dak erop!
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Koninginnenacht met Tranenbal 
Traditiegetrouw vond op koninginnenacht 
in de Blokhut het Gouden Tranenbal plaats. 
Van de drie acts die opgevoerd werden 
ging uiteindelijk een team uit de Johannes 
van Eindhovenstraat met de eer strijken. 
Zij voerden een heus toneelstukje op met 
uiteraard de aankomende verbouwing van 
de Blokhut als thema. De jury (Eus van 
Beijsterveldt, Noor Belgraver en Peer 
Verleg) wist het op waarde te schatten en 

beloonde dit met de felbegeerde Gouden 
Traan. Verder vertolkte dj Solo een wer
velende en swingende cover van iemand 
waarvan we de naam even niet meer 
weten waarna neer landicus en sprekers
icoon Ferry Vierhout de aanwezigen 
trakteerde op een be werkte voordracht 
uit Komrij’s ‘Encyclopedie van de stront’. 
Dit alles natuurlijk aan elkaar gepraat door 
presentatrice Sandra Kerres. Heerlijk! 

Nieuws van de 
bewonersorganisatie
Eind mei was het reguliere over-
leg van de bewonersorganisatie. 
Enkele punten uit dit overleg:

Nieuwe jongerenwerker
De nieuwe jongerenwerker van Stra tum, 
Bryan Raphaela stelde zich voor. Als het 
om sportprojecten voor jongeren gaat, 
wordt hij bijgestaan door Christ van 
Dorst (Sportformule Eindhoven, afd. 
Stratum). Bryan krijgt 4 uur per week 
om activiteiten met  jongeren uit de 
Irisbuurt op te zetten. Eén daarvan, het 
(her)openen van de Lounge, het jeugd
honk in de Blokhut, wil hij zo snel 
mogelijk realiseren. Dat is een van de 
aanbevelingen in het adviesrapport dat 
hij in het kader van zijn jongerenwerk 
aan de gemeente heeft aangeboden.

Verder waren er korte evaluaties over 
het nieuwe trapveldje (zie elders in 
deze krant), Koninginnedag, paaseieren 
zoeken, kinderboerderij en buurt
bemiddeling.

Iristuinen
Ook het terrein van de Iristuinen, voor
heen Car Cleaning terrein, stond op 
de agenda. In april werd hierover ge
sproken met be wo ners van de Lodewijk. 
Houbenstraat (aan grenzende huizen), 
Woonbedrijf (ver huur der van deze 
huizen), Bouwfonds (eigenaar terrein), 
Gemeente en bewoners organi sa tie (leef
baarheid Irisbuurt). Bouw fonds wil 
meedenken en meepraten over tijde
lijke invulling van het terrein om zorgen 
bij be woners over verloedering van 
terrein en daarmee ook buurt weg te 
nemen. Een belangrijk punt ging over 
de verantwoor delijkheid. Wie is nu 
precies verantwoor delijk voor activi
teiten die, in wat voor vorm dan ook, 
op het terrein plaatsvinden? Er komt 
een vervolggesprek. Er moeten eerst 
zaken uitgezocht worden. 

Wordt vervolgd... 

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl



•	De	jaarlijkse	Havensingel	BBQ	komt	er	
weer aan! De datum wordt een paar 
dagen van de voren geprikt en is helemaal 
afhankelijk van het weer. Alle bewoners 
van de Havensingel zullen een uitnodi
ging ontvangen, dus.... houd je 
brievenbus in de gaten.

•	De	slagboom	bij	het	Jumbo/Aldi	par
keerterrein ligt al weer een tijdje verpakt 
in een bodybag. De  vracht auto’s 
hebben veel moeite om het parkeer
terrein in en uit te rijden, en dat heeft de 
slagboom de nek om gedaan.  Intussen 
parkeert de buurt er naar hartenlust en 
kunnen ook de gasten van feestjes bij de 
Blokhut er hun auto kwijt. Hoe lang nog?...

•	Het	verhaal	over	het	succes	van	onze	
Iriscamping is blijkbaar ook de Gel drop
seweg overgestoken. Mocht je onze 
Iriscamping op 8 juli missen, op 
6 augustus kun je ook kamperen in de 
Rochusbuurt. Beter goed gejat, dan...

•	En	nu	we	het	toch	over	de	Rochusbuurt	
hebben: op zondag 26 juni houden zij 
hun jaarlijkse vlooienmarkt, van 10.00  
15.00 uur, kramen inrichten vanaf 
09.00 uur. 

•	In	juni	zullen	in	de	Irisbuurt	twee	bomen	
gekapt worden. De kap vergunningen 
hiervoor zijn al verleend. Ten eerste een 
trompetboom (catalpa) in het Speelbos. 
De boom staat scheef sinds de zware 

storm van vorige zomer en dreigt af te 
breken. Ook is de stam door vandalisme 
beschadigd.  

 Ten tweede wordt een lijstberbes (sorbus) 
in de Godschalk Rosemondt straat 
gekapt. De boom heeft een slechte 
gezondheid.  De lijsterbessen in deze 
straat zullen waarschijnlijk binnen 
enkele jaren allemaal vervangen worden.

•	Er	zijn	nog	plaatsen	vrij	bij	de	yoga	lessen	
die Petri geeft in de ruimte boven 
kapper Bobline. De hoofd redacteur van 
dit blad doet hier al een tijdje aan mee 
en ervaart het als inspannend en 
ontspannend tegelijker tijd. De lessen 
vinden plaats op dinsdagavond van 
19.15 – 20.15 uur en van 20.30 – 
21.30 uur. Kosten: 10 lessen voor € 75,. 
Petri begint 
misschien ook 
met yogalessen 
op vrijdag
ochtend waar
voor tijdens de 
zomer maanden 
een speciaal 
tarief geldt. Zie 
voor informatie 
en de precieze 
lestijden: 

 www.yogahathi.nl.  
 

WisT u dATjEs...
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DE FONTEIN

• klein meubelen

Gabriël Metsulaan 112  Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27  www.defonteineindhoven.nl

• kroonluchters

• spiegels

damesmode •
assesoires •

sieraden •

Welkom op 
camping ‘de iris’
Op vrijdag 8 juli begint de grote vakan
tie! Om dat te vieren en om alvast te 
wennen aan het vakantie gevoel, opent 
op diezelfde dag weer voor één nacht 
camping “De Iris” bij De Blokhut. Vanaf 
15.00 uur kun je je tentje(s) opzetten. 
Op zaterdag ochtend om 11.00 uur 
moet je weer uitgechecked zijn bij 
camping manager 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 camping
kantine (De Blokhut). Van al het mee
gebrachte eten wordt één groot buffet 
gemaakt, dat we samen opeten. Dat 
geldt ook voor het ontbijt. 
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 zon
der begeleiding kunnen helaas niet 
meedoen). Aanmelden hoeft niet. 
De camping is overigens niet alleen 
open voor mensen met kinderen. Ieder
een is welkom, óók alleen voor een 
camping borrel bij de vuurkorf!

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

Initiatiefnemer Sabien Rutten en de beheerder van de kinderboerderij.

Voor de derde keer streek de kinderboerderij neer bij de Blokhut. Het is inmiddels 
een mooie traditie aan het worden. ‘s Morgens voor de kleuters van de Hasselbraam, 
‘s middags voor alle kinderen. Met geiten, schapen, ezels, een pony, konijnen, et cetera. 
Volop te knuffelen, te aaien en te berijden. 

Kinderboerderij
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www.irisbuurt.nl 
Rss nieuwsfeed

Wil je het nieuws over de Iriswijk 
ook online goed volgen? Dat kan 
sinds kort, met een RSS nieuwsfeed 
van www.irisbuurt.nl. Maar, zul je 
als digibeet zeggen, wè is dè na?

Een klein workshopje. Neem de volgende 
stappen:
1 ga naar www.google.nl. 
2 op deze website staat de tekst: (Heeft u 

geen iGooglepagina? Maak er dan een.) 
3 klik op ‘Maak er dan een’
4 vink wat mogelijkheden aan en klik op 

‘Uw pagina bekijken’
5 klik op:  Deze pagina iedere keer wan

neer ik internet opstart weergeven. 
iGoogle instellen als mijn startpagina  

6 Klik op ‘Aanmelden’
7 Als je al een Google account hebt, 

meld je je aan, heb je er nog geen, klik 
dan op Nu een Google account 
aanmaken.

8 Maak je account.
9 Ga naar je persoonlijke Google pagina
10 Je wilt nu de RSS feed van Irisbuurt.nl 

toevoegen. Dat gaat als volgt:
11 Klik op ‘Gadgets toevoegen’
12 Klik linksonder op “Feed of gadget 

toevoegen”
13 Linksonder komt te staan: type of plak 

de URL hieronder. Type: 

 http://www.irisbuurt.nl/j15/index.
php?format=feed&type=rss 

14 Hij waarschuwt je nu dat je gadget is 
toegevoegd. Sluit het kadertje en klik 
op: Terug naar iGoogle startpagina.

15 Klaar: je ziet voortaan de nieuwtjes 
linksboven in je pagina. Klik in dat 
nieuwskadertje op het driehoekje, kies 
voor “instellingen bewerken”.

16 Verhoog het aantal ‘weer te geven 
artikelen’ naar bijv. 6 stuks.

17 Klik op ‘Opslaan’
18 Klaar is Kees!

RSS & Smartphone vriendelijke 
website 
Met RSS kun je snel nieuwe artikelen 
vinden die websites ter beschikking 
stellen. Dit doe je door een zogenaamd 
abonnement te nemen op een RSS 
nieuwsfeed. Sinds enkele dagen kan dat nu 
ook met onze website. Zoek het RSS icoon 
en click erop. Alle moderne browsers 
ondersteunen RSS. Meer uitleg kun je 
vinden op de RSS wiki pagina. 
Mobiele telefoons die het internet op 
kunnen worden steeds populairder. Ook 
hierin gaan we mee. Wanneer je nu met je 
Android of iPhone telefoon naar de website 
surft zullen de nieuwsartikelen beter te zien 
zijn op het iets kleinere beeldscherm. 

Nuttige adressen
De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel. (040) 212 25 76 

Colofon
Oplage: 1150
Redactieadres: 
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.irisbuurt.nl 

Medio september, medio december. Inleveren 
kopij Iriskrant september: uiterlijk maandag 
5 september. Bij voorkeur via email. De redactie 
kan ingezonden artikeltjes weigeren, bewerken 
of inkorten.Artikelen, verschenen in de 
Iriskrant, hoeven niet de mening van de hele 
redactie weer te geven.

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Kabaal am Kanaal 
Op zondag 11 September 2011 vindt 
alweer de 5e editie van het gratis festival 
Kabaal am Kanaal plaats. Dit jaar met het 
thema: ‘Flower Power’. Natuurlijk ook 
weer met een groots kinderprogramma. 
Voorlopig muzikaal progamma:
•	Klassiek	koffi	econcert	•	Man	go	Crazy	
•	Janis	Joplinband	•	Jimi	Hendriksband	
•	B'wana	Dik	Reunie	•	Pofters	allstar	
syndicate	•	Tales	of	sharone	•	Erik	van	Dijk	
•	Ruud	Hermans	•	Armand	•	Jamaican	
Jukebox
Meer info op www.kabaalamkanaal.nl 



Geschiedenis
Menig wijkbewoner kan zich misschien 
herinneren dat midden jaren tachtig het 
speelbos en daarmee ook het trapveldje 
feestelijk werd geopend door trommel
band Slagerij van Kampen, toen nog wat 
minder bekend als nu. Tot vandaag de dag 

voetballen er de jongens uit de Irisbuurt en 
ook jongeren uit nabijgelegen wijken 
worden regelmatig gespot. Het trapveldje 
had altijd één groot nadeel: wanneer het 
flink geregend had was voetballen na
genoeg onmogelijk. Met de gemeente 
werd veelvuldig overleg gevoerd over hoe 
het trapveldje, ook bij slecht weer, be
speelbaar kon worden gehouden. Groen
beheerder Frank Verhagen en wijkcoördinator 
Inez Wagemakers besloten in 2008 na 
overleg met het stadsdeelteam, groen
beheerders, en leefbaarheidsteam om het 
trapveldje in te zaaien met Stabitop 
(vezelversterkt gras, red). Buiten de steeds 
terugkerende waterplassen was er namelijk 
nog een ander belangrijk argument voor 
inzaaien: de Irisbuurt behoorde tot de 
groenarme wijken in Eindhoven en asfal
teren, hoe duurzaam ook, werd daarom 

niet in de alternatieven meegenomen. 
Door de intensiteit waarmee gevoetbald 
werd, was ook het Stabitop geen lang 
leven beschoren en stierf letterlijk en 
figuurlijk een stille dood. En nu dus asfalt. 
De Iriskrant vroeg zich af waarom er nu wél 
gekozen is voor verharding? Voorzitter 

Hester Dadema van de bewoners orga ni
satie: ‘Toen we hoorden dat het veldje 
geasfalteerd zou worden bleek feitelijk 
alles al geregeld te zijn. Omdat we over het 
algemeen goed contact hebben met de 
gemeente verraste het ons dat we over 
deze opeens hele snelle aanpassing niet 
tijdig in kennis zijn gesteld, vooral omdat 
het trapveldje al een lange historie heeft.’

Kleine criminaliteit
Naast de regenoverlast op het voetbal
veldje heeft ook buurtbrigadier Erwin van 
Melis bij de gemeente argumenten aan
gedragen om over te gaan tot asfaltering. 
Hij constateerde een toename van kleine 
criminaliteit in de Irisbuurt op momenten 
dat het trapveldje door regenoverlast niet 
gebruikt kon worden. De gemeente bleek 
gevoelig voor deze argumenten en over

rulede daarmee de eerder genoemde 
groenbescherming.
Hester Dadema: ‘Wat is de status als 
achteraf blijkt dat er, ondanks deze in
greep, geen verschillen in criminaliteit zijn 
te constateren? Horen we daar dan wat 
van? Krijgen we daar inzicht in?’
Hoewel verrast wil de bewonersorganisatie 
ondanks de slechte communicatie niet 
dwars gaan liggen en de gemeente het 
voordeel van de twijfel geven. ‘Hoewel we 
als bewonersorganisatie natuurlijk dank
baar zijn dat de gemeente deze belangrijke 
en permanente vrijetijdsbesteding voor 
jongeren gerealiseerd heeft, hoop ik wel 
dat we een volgende keer even overleggen. 
Wij kunnen dan ook de jongeren hierover 
raadplegen wat zíj ervan vinden en op die 
manier voor input zorgen. Daar hebben we 
als bewonersorganisatie nu geen kans 
voor gehad’, aldus Hester.
Ook de jongeren kijken nog even de kat uit 
de boom. ‘Ik weet niet wat m’n moeder 
liever heeft, een broek en schoenen vol 
modder of een kapotte broek en schaaf
wonden’, aldus een van de jongeren. ‘Ik 
ben een beetje bang voor m’n enkel
banden’, roept een ander.

Eind juni opening
Het is de bedoeling dat het trapveldje op 
eind juni feestelijke wordt geopend en 
misschien dat daarbij 1 of 2 spelers van 
FC Eindhoven aanwezig zullen zijn. Op het 
moment van sluiten van deze Iriskrant was 
er nog geen definitieve datum en pro
gramma bekend.
Voorlopig wordt op het nieuwe veldje 
echter volop gevoetbald. PSVAjax: 41! 

 
ART DE LA TABLE

Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

Affaire d’Antiques et Cadeaux
Hertogstraat 31 (t.o. Diagnostisch centrum)

5611PA Eindhoven
040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL
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Nieuw verhard trapveld in speelbos
Het zal de meeste wijkbewoners niet ontgaan zijn: sinds half mei heeft het 
voetbalveldje aan de A. van Cortenbachstraat een nieuwe ondergrond. 
Vele discussies en talloze experimenten later heeft de gemeente nu 
gekozen om het trapveldje te verharden en het moet gezegd: het asfalt, de 
belijning en het hekwerk liggen er keurig bij. Is iedereen nu blij?



‘HELEBOEL‛ 
2e hands baby- en kinderkleding,  

kinderboeken, speelgoed en  
overige baby- en kinderspullen. 

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur

Schoolvakanties gesloten 

Hertogstraat 2C  
info@heleboel.nl 

www.heleboel.nl 

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Zaken die door Buurtbemiddeling behan
deld kunnen worden zijn: geluidsoverlast, 
vernieling, overlast van huisdieren, harde 
muziek, parkeeroverlast, pesterijen, over
last van auto’s in de straat, last van over
hangende takken, rommel in het plant
soen, verschillen in leefwijzen of andere 
oorzaken van conflicten.

Buurtbemiddeling wordt door de ge
meente gesubsidieerd, is onafhankelijk en 
kiest geen partij. Alle zaken worden in 
vertrouwen behandeld. Wat werkt er beter 
dan praten? Buurtbemiddeling houdt be
mid delingsgesprekken waarbij twee be
middelaars aanwezig zijn, die het gesprek 
begeleiden. Dat zijn vrijwilligers met ieder 
hun eigen kracht, ervaring, kennis en 

levenservaring. Wie er ingezet wordt, 
hangt af van het soort conflict, in welke 
buurt het probleem speelt en welke 
achtergronden de partijen hebben.

Buurtbemiddeling inschakelen
Heeft u een probleem met mensen in uw 
buurt?  Heeft u al vaker geprobeerd er iets 
van te zeggen, maar blijven de irritaties 
bestaan? Durft U er misschien niet meer 
over te praten uit angst voor een negatieve 
reactie? Dan kunt u – gratis – buurt bemid
deling inschakelen.

Zelf vrijwilliger/bemiddelaar worden
Op dit moment zijn ruim veertig be
middelaars op vrijwillige basis bij ons 
actief.  Door de groei van het aantal zaken 
en bekendheid van buurtbemiddeling 
kunnen we zeker nog vrijwilligers ge
bruiken. Wilt u mensen helpen bij het 
oplossen van conflicten? Kunt u goed 
luisteren? Woont u in Eindhoven en bent u 
ouder dan 21 jaar? Meld je dan aan!

Contactgegevens:
Meer informatie? www.buurtbemiddeling
eindhoven.nl of bel 0653317331. Of Mail 
info@buurtbemiddelingeindhoven.nl

Buurtbemiddeling is ook op Twitter te 
vinden! BuurtBem040, Twitter met ons 
mee!  

Zzp’ers presentatie in de Blokhut
Op zaterdagavond 27 augustus organi seert het bestuur van de Blokhut een leuke 
avond voor de wijk. Op deze avond laten de zzp’ers die mee hebben gedaan aan Het 
dak Erop! zien wat ze in huis hebben. En, wordt het beloofde informatieboekje over de 
zzp’ers in onze wijk gepresen teerd.
Het belooft een Topavond te worden, waarin gezelligheid en dankbaarheid een 
belangrijke plaats innemen. Klinkt span nend toch? Beste buurtbewoner, houd 
daarom de ze avond vrij en let op je brievenbus. 
 
Bestuur Blokhut

Volleybaltoernooi
Op zondag 3 Juli organiseert het stu
dentenhuis van de Voorterweg het Straten 
Volleybaltoernooi. Het toernooi bij de 
Blokhut begint om 13.00 uur. Een volley
balteam bestaat uit 6 spelers, waarvan 
minstens één persoon de spelregels moet 
kennen, zodat hij/zij ook inzetbaar is als 
scheidsrechter bij de andere wedstrijden. 
Wil je meedoen? Kom dan op 3 juli naar de 
Blokhut. Ook als individu kun je meedoen. 
Er is vast wel een team dat een reserve
speler nodig heeft. 

Als u problemen heeft met uw buren of buurtgenoten en u wilt deze 
oplossen, dan kan buurt bemiddeling u daarbij helpen. Zo voorkomt u dat 
de problemen groter worden.

Conflict met de buren? Buurtbemiddeling!
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Ik loop door de Irisbuurt en kijk om me 
heen. Zo begon ik deze column vorige 
keer. Waar ik de vorige keer nog niet over 
had nagedacht, was dat alles onderhevig 
is aan verandering. Wat ik toen zag, is 
anders dan wat ik nu zie. De grootst zicht
bare verandering is het voetbalveld. Het 
voetbalveld bestond tot de grote ver
andering meestal uit een zanderig vlak. In 
de zomer was het vooral heel erg stoffi g 
zanderig. Een meter hoge muur van stof 
hing boven de grond. Het zand was op
geschrikt door de rennende voeten en een 
stuiterende voetbal. Zwart van het stof 
kwamen de kinderen van het veld af. Moe, 
bezweet, maar voldaan. Het zweet vormde 
smalle riviertjes op de huid en spoelde het 
zwarte zand in kleine stroompjes weg. 
Maar na een fl inke regenbui was het 
zanderige voetbalveld getransformeerd in 
een modderpoel. In plaats van voetballen 
werd er gespeeld in het water. Met kleren 
aan door de plassen rennen, kletsnat tot 
op de huid, vies, maar met zoveel plezier. 
Of met de fi ets door de plassen racen. 
Kinderen met bootjes heb ik er ook gezien. 
Er was ook nog die periode dat het niet 
ophield met regenen. De kinderen uit de 
wijk hadden een hele waterbaan gegraven 

in het voetbalveld. Ach, er kon toch niet 
gevoetbald worden. 
In ònze wijk mochten kinderen nog vies 
worden. Ze hadden de ruimte om vies te 
worden. Documentaires over stads kinderen 
in asfaltwijken bekeken we meewarig. 
Hoezo geen plek om buiten te spelen? 
Hoezo niet in de modder spelen? Minzaam 
werd het door onze wijkbewoners be
keken. Onderzoeken wezen uit dat gebrek 
aan natuur een stijging van vandalisme en 
criminaliteit tot gevolg hebben. Gelukkig 
hadden wij het groene speelbos voor 
onze kinderen en voor onszelf natuurlijk.
Lang zaam hebben we het speelbos zien 
veranderen. In de jaren tachtig, toen ik hier 
kwam wonen, was het gebied door 
enthousiaste wijkbewoners omgedoopt 
tot “speelbos”. Zo zei ook het houten bord 
boven de ingang.  Dat was het ook echt. 
Met spannende paadjes, heel veel groen, 
uitdagende houten bouwsels. Met liefde 
werd het onderhouden door de wijk
bewoners zelf. 

Maar verandering laat zich niet stoppen. 
De gemeente nam het over als ik me niet 
vergis. Ik weet niet meer hoe dat kwam of 
waarom. Het onderhoud werd uitbesteed. 

De speeltuin moest heringericht worden, 
voldoen aan de huidige kwaliteits en 
veiligheidsnormen. Het is nu een parkje. 
Sommige toestellen worden niet gebruikt. 
Het is er nauwelijks nog spannend. Wel 
overzichtelijk en misschien moet dat ook 
in de huidige maatschappij. Wel zo veilig. 
Maar die plak asfalt die er is gekomen op 
de plaats van ons voetbalveld doet pijn 
aan mijn ogen en aan mijn hart. Waar blijft 
ons groen? Gaat al het groen langzaam 
plaats maken voor asfalt en beton? Wel zo 
veilig en overzichtelijk? Wat is het 
volgende? 

De boomspiegels in onze straat zijn dor en 
leeg. Sommige bomen ook trouwens. De 
struikjes op het pleintje zijn ooit ver
nieuwd. Alle egeltjes die daar woonden 
zijn weg. Een enkeling heeft elders een 
heenkomen gevonden. De nieuwe struik
jes hebben het eigenlijk nooit goed 
gedaan. Godzijdank hebben we ons 
heerlijke groene ongerepte stukje natuur 
nog op de hoek Stuiverstraat/Breitner
straat. Hier mag de natuur zichzelf zijn en 
groeien en bloeien zoals het bedoeld is. 
Hier kunnen onze egeltjes nog rond
scharrelen, vlinders fl adderen, bijtjes 
bestuiven, vogeltjes naar insecten pikken, 
torretjes kruipen en vleermuisjes vliegen 
in de schemering. Hier mogen we even 
vergeten dat we midden in de stad wonen 
en genieten van het groen om ons heen. 
Dit hoeft niet functioneel te zijn. De 
natuur zelf is functioneel zoals het is. 
Ik loop langs het nieuwe voetbalveld. Met 
een gevoel van spijt om dat wat verloren 
is gegaan loop ik door en verheug me 
erop straks nog even een rondje door 
ons steeds dierbaarder wordende stukje 
ongerepte natuur te wandelen, met of 
zonder hond.  

 Column

in het voetbalveld. Ach, er kon toch niet 

In ònze wijk mochten kinderen nog vies 
worden. Ze hadden de ruimte om vies te 
worden. Documentaires over stads kinderen 
in asfaltwijken bekeken we meewarig. 
Hoezo geen plek om buiten te spelen? 

Agenda Iriswijk

26 juni26 juni Opening voetbalveldje
3 juli Stratenvolleybal toernooi
8 juli Camping ‘De Iris’
12 juli Buurtquizen in Blokhut
27 aug. ZZP avond Blokhut

11 sept. Kabaal am Kanaal
13 sept. Buurtquizen in Blokhut

Ongerepte natuur

I R I S
VEGETARISCH RESTAURANT

Dagschotel à 9,90 (incl. salade-buffet). 
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en 
nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag

van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterweg 168   tel. 212.34.66

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE


