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college fietst door irisbuurt

Op zaterdagmiddag 4 september ﬁetste het bijna voltallige college van
B&W samen met het bewonersplatform door Stratum. Daarbij werd
natuurlijk ook de Irisbuurt aangedaan.

Het college op bezoek in de Irisbuurt. Staand (vlnr): Eus van Beijsterveldt, Frank van den Tillaard
(coördinator) en Bas Tummers (bewonersplatform). Zittend vlnr: Geert van Elten (freelance journalist
ED), Henk Brink, Staf Depla, Joost Helms, Mary-Ann Schreurs, Lenie Scholten en Mary Fiers. Rechts
(gedeeltelijk zichtbaar): enkele vertegenwoordig(st)ers van bewonersplatform Stratum.

Bewonersplatform en college werden met
koffie en gebak gastvrij ontvangen in de
Blokhut. Ton van Schaik (voorzitter bewonersplatform) verzorgde de inleiding
waarna Eus van Beijsterveldt (voorzitster
Stichting Beheer Blokhut) van de gelegen
heid gebruik maakte om het belang van
wijkcentrum de Blokhut nog eens te
benadrukken. Frans Schraven van de be
wonersorganisatie nam na deze eerste halte
het stokje over. Na een korte inleiding,
waarbij ook parkeerdruk, woningsplitsing,

Agenda Iriswijk

Opening aanbouw Blokhut
11 okt Buurtquizen in Blokhut
14 okt. Eten in de Blokhut
29 okt. Halloween
8 nov. Buurtquizen in Blokhut
13 dec. Buurtquizen in Blokhut
24 dec. Kerstdiner
7 okt

leegstand Geldropseweg, hangjongeren
maar ook de goede georganiseerdheid
en het sociale karakter van de Irisbuurt
kort aangestipt werden, fietste het gezel
schap naar de Iristuinen (voormalig Car
Cleaning terrein) en het leegstaand pand
aan de Lucas Gasselstraat. Ook op deze
locaties kreeg de bewonersorganisatie de
gelegenheid de zorgen omtrent de huidige
status van de terreinen bij het college
uiteen te zetten.
Alhoewel de tijd natuurlijk veel te kort
was (45 min!) hebben zowel Blokhut als
bewonersorganisatie Irisbuurt een goed
gevoel overgehouden aan het bezoek van
het college en het bewonersplatform. De
belangrijkste knelpunten in de Irisbuurt
zijn benoemd en gehoord. En nu maar
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hopen dat het niet aan de aandacht van
het college ontsnapt!
(Een paar dagen later liet Fiers weten dat ze de
ﬁetstocht geslaagd vond en dat het college een
goed beeld van Stratum heeft gekregen - red).

theaterliefhebers gezocht!
We willen graag met een aantal irisbuurtbewoners een theatervoorstelling/avond in
elkaar gaan zetten. Vind je het leuk om te spelen en heb je leuke ideeën? Geef je snel
op bij hester@heldertheater.nl
Als je je hebt opgegeven zal er contact met je worden opgenomen
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Betaald parkeren, wat heb je er aan?
Net na de grote vakantie ontvingen de bewoners van de Dukaatstraat,
Schellingstraat en Stuiverstraat een brief van de gemeente over het
mogelijk invoeren van vergunningparkeren in die straten. In de brief
stonden antwoorden op de vragen naar aanleiding van de informatieavond
op 14 juli over dat onderwerp.
Betaald parkeren, wat heb je er aan? Dat
was ook de vraag die Remy en Lieke, be
woners van de Dukaatstraat, zichzelf
stelde. Zij namen daarop het initiatief om
een berekening te maken met een voor
spelling van de situatie na invoering van
het betaald parkeren. De hamvraag is
natuurlijk: Gaan wij als inwoners erop
vooruit of is het allemaal onhandige ad
ministratieve rompslomp?’

Hun conclusie is:
We mogen kiezen of we betaald parkeren
willen invoeren. Dat kan per straat of per
heel gebied. Eigenlijk kunnen we er alleen
op vooruit gaan als het hele gebied mee
doet. Betaald parkeren invoeren in een
enkele straat levert te veel problemen op
voor de omliggende straten en geeft een
grote kans op een wachtrij voor de ver
gunningen, met als gevolg dat we elkaar
benadelen. Door betaald parkeren zal het
overdag rustiger worden in de straten en
’s avonds misschien iets rustiger dan nu.

Dat betekent dat je nog steeds geen
garantie hebt dat je voor de deur kunt
parkeren. Er zijn voordelen en nadelen die
meewegen in de beslissing. De keuze is
aan iedere bewoner maar naar ons idee be
staat er eigenlijk geen zaligmakende keuze.

Enkele aandachtspunten:
• De gemeente gaat er vanuit dat je je
eigen parkeergelegenheid gebruikt voor
je auto. Daarom krijgen in de eerste
ronde, huizen zonder eigen parkeer
gelegenheid een vergunning. Huizen
die hun eigen parkeergelegenheid niet
gebruiken voor hun auto kunnen in de
tweede ronde een vergunning aan
vragen: de gemeente noemt dit de
tweede vergunning. Huizen met een
eigen parkeergelegenheid kunnen daar
door maar één vergunning aanvragen
ook al heb je twee of meer auto’s.
Huizen zonder eigen parkeergelegenheid
krijgen maximaal twee vergunningen.
• Betaald parkeren betekent nog steeds

Spannende verbouwing

In de serie ‘spannende verbouwingen’ kregen wij deze foto. Het zag er dan ook
spannend uit in de Lucas Gasselstraat op 25 juli: een complete constructie voor een
extra verdieping werd in één keer het dak opgetakeld. 
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dat de straten vrij vol staan met auto’s
(vooral ’s avonds).
• Foutparkeren is niet toegestaan, dus je
mag niet meer parkeren op stoepen en
achter je huis.
• De kans bestaat dat je een vergunning
uit de tweede ronde moet afstaan als
een huis zonder eigen parkeergelegen
heid toch een eerste vergunning wil als
er een wachtrij is.
• Elk huis kan een bezoekerspas krijgen
waarmee je bezoek met korting kan
parkeren. Hiermee kunnen meerdere
auto’s tegelijkertijd korting krijgen.
Om misbruik te voorkomen, kan de pas
voor maximaal 100 uur korting per
kwartaal worden opgeladen. Dat is maar
1,5 uur per dag korting voor één auto.
Een groot feest of eters die dagelijks
komen en het is zo op!
• Bezoekers kunnen geen vergunning
krijgen. Ook voor familieleden of
vrienden waarvan de auto op een ander
adres geregistreerd staat is er geen
vergunning verkrijgbaar.
• Wanneer onze straten kiezen voor
betaald parkeren betekent dit meer
overlast van parkeren in de omliggende
straten van onze buurt, zoals de
Tongelresestraat en de woonerven als
de Lodewijk Houbenstraat en verder.
Ook kunnen de bewoners van deze
straten met erg weinig parkeerplaatsen
niet meer bij ons in de straat parkeren.
• Als betaald parkeren eenmaal ingevoerd
is, kan het niet meer afgeschaft worden.
Lees het volledige artikel op
www.irisbuurt.nl. 

Jubilerend Kabaal am Kanaal goes Flower Power
De 5e editie van Kabaal am Kanaal begon
op 11 september in de ochtend heel ver
rassend met een koffieconcert. Zeker
vijftig mensen luisterden onder het genot
van een kop verse koffie naar het spel van
Walpot en Van Heck op piano en viool. Het
decor was haast filmisch. Er scheen een
waterig zonnetje. Onder een grote gele
koepel, werden de klassieke klanken af en
toe meegenomen door de stevige wind
die waaide, blaadjes dwarrelden voorbij en
er knalde soms een ballon. Kinderstemmen
op de achtergrond, terwijl op kousen
voeten de laatste hand werd gelegd aan de
opbouw van het terrein. Ruth Walpot, de
violiste, praatte de stukken met veel
humor aan elkaar. Kippenvel zowel door
muziek als door de frisse ochtendlucht.
De gespeelde stukken waren prachtig
en bij de laatste noten werd er luid
geapplaudisseerd.
’s Middag begon deel twee. Voor de
kinderen een groot feest, want naast het
geknutsel aan de traditionele Kabaal
stokken - dit jaar heel geestig Kabaal
stikkies genoemd - werd er druk getim
merd aan een enorm schip. Bij een ander
standje konden patrijspoorten en vlaggen
worden geschilderd. Verder werden
kinderen met zeepbellen uitgenodigd om
naar de yurt te komen voor een heuse
flowerpower-meditatie. Ook tijdens deze
jubileumeditie was er te veel om op te
noemen: verven, kralen rijgen, pan
nen
koeken eten, schminken en knuffelen met

knuffels. Dit alles onder de relaxte klanken
van een reggae dj. Volwassenen genoten
ondertussen bij het hoofdpodium van
heerlijke livemuziek, drankjes en Indische
hapjes. Geïnspireerd door de creatieve
explosie aan het kanaal is er zelfs een
Kabaalband geformeerd. Hoewel de eerste
repetitie nog geen feit is, hebben ze wel al
een herkenningsattribuut: gele zonne
brillen. Regen was later op de avond een

spelbreker, al lieten mensen zich daardoor
niet wegjagen.
De gebroeders Tiersma en alle vrijwilligers
kunnen wat ons betreft terugblikken op
een prachtige 5e editie van Kabaal Am
Kanaal, vol peace and happiness.
Volgend jaar weer hopen wij, want het
gaat om het meest vrolijkmakende festi
valletje van Eindhoven.

Help twee buurtbewoners aan een huis!

De aantrekkingskracht van de Iriswijk
U heeft ze vast wel eens door de wijk zien dartelen, twee goedlachse blonde
dames, moeder en dochter. Ze wonen al bijna 10 jaar in deze wijk, maar zijn
wegens een scheiding nu genoodzaakt te verhuizen. Ze zijn echter zo aan
deze buurt gehecht, dat ze niets liever willen dan een huis in de Irisbuurt.
Tja, dat is iets wat wij natuurlijk allemaal
wel kunnen begrijpen. Er is iets in deze
buurt dat mensen bindt. Iets wat mensen

hier houdt, ook al zouden ze eigenlijk
willen verhuizen naar een groter huis. De
een kiest er voor om het huis dan maar
volledig te strippen, uit te bouwen en op te
knappen zodat het bijna voelt alsof je
verhuist zonder dat je naar een andere
buurt hoeft. De ander koopt er een tweede
huis bij om wel in de ruimtebehoefte te
kunnen voorzien, maar hier toch vooral
niet weg te hoeven. En dan zijn er nog de
die-hards die de behoefte aan een groter
huis, of een groenere omgeving maar ge
woon onderdrukken, want de behoefte aan
gezelligheid, hartelijkheid, spelen op straat
en natuurlijk het wonen op loopafstand
van het bruisende centrum is groter.
Maar wat doe je als je echt je huis uit moet,
geen geld hebt om een ander huis te
kopen en absoluut hier in de Iriswijk wil
blijven? Mocht u de gouden tip hebben,
mail deze dan door aan de redactie
(iriskrant@gmail.com).
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wiSt u DatJeS...
• Deze vakantie is er ingebroken bij de
bomenexpert Danny Alarts. Daarbij
werd zijn laptop buitgemaakt waarop
alle onderzoeksgegevens stonden van
de lindenboom op het pleintje aan de
Adolf van Cortenbachstraat. Danny:
‘Ik laat de moed niet zakken en wil
gewoon weer alles opnieuw voor deze
prachtige wereldboom gaan doen.
Gelukkig zit er ook nog veel in mijn
hoofd.’ (bron: www.irisbuurt.nl)
• De bewonersorganisatie gaat samen
met een theatermaker/theaterbedrijfje
uit de buurt een voorstelling maken met
bewoners van de Iriswijk. We zoeken
allerlei type mensen, iedereen mag
meedoen! Ook theatermakers met
voorstellen die binnen één dag uitgevoerd
kunnen worden zijn welkom.
De toneelspeeldag zal ergens in

recept
eetidee
Ingredienten:
• 250 gram zachte boter
• 300 gram fijne suiker
• 4 grote eieren
• 1 theelepel vanille-essense
+ een paar druppels
• 225 gram zelfrijzend bakmeel
• 25 gram maizena
• 1 theelepel bakpoeder
• 300 gram mascarpone
(kamertemperatuur)
• 200 gram frambozen
• 4 eetlepels frambozenjam
• poedersuiker voor bestrooien
• springvorm 24 cm, bakpapier

Bereiding:
1 Verwarm de oven voor op 200 C,
bekleed de bodem van de springvorm
met bakpapier en vet de rand in.
2 Mix de boter met 250 gram suiker en
het vanilleessence tot een wit en
romig mengsel en mix er een voor een
de eieren door.
3 Zeef het bakmeel met de maizena en
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september/oktober gaan plaatsvinden.
Lijkt het je leuk en wil je dit niet missen
geef je dan nu al vast op via
hester@heldertheater.nl.
• Op zaterdag 29 oktober vindt er weer
een Halloween spooktocht plaats voor
de jeugd uit de hele Iriswijk. Spoken,
zombies en andere monsters (18+)
kunnen zich melden via halloween.
irisbuurt@gmail.com of bel na 18.00 uur:
0652051771.
• Er wordt weer volop gequizzed in de
Blokhut. Dit jaar nog op 11 okt, 8 nov en
13 december. Aanvang 20.30 uur, maar
kom iets eerder om je aan te melden!
• Pas op wanneer je je fiets met volle
fietstas bij de Jumbo parkeert. Een buurt
bewoonster dacht onderweg van de
stad naar huis nog even snel bij de
Jumbo boodschappen te gaan doen.
In de waan dat het zo dichtbij huis wel
veilig zou zijn, liet ze haar net gekochte
spullen in de fietstassen zitten. Toen ze

taart met
mascarpone
(6-8 personen)

het bakpoeder boven het botermengsel
en spatel het er luchtig doorheen.
4 Vul de vorm met het beslag en strijk de
bovenkant glad. Laat de taart midden
in de oven in ca. 25 min. gaar worden.
5 Laat de taart afkoelen op een rooster
en halveer de taart overdwars.
6 Klop de mascarpone met 50 gram
suiker en een paar druppels vanille
essence luchtig. Houd de mascarpone
op kamertemperatuur, anders wordt
deze te dik en minder smeerbaar.
7 Was de frambozen.
8 Bestrijk de onderste laag met de
frambozenjam en verdeel er eerst
de mascarpone en daarna de helft van
de frambozen over. Dek de taart af
met de bovenste laag.
9 Bestrooi de taart royaal met poeder
suiker en garneer met de overige
frambozen.
Het beslag is gaar als de taart terugveert
wanneer u op de bovenkant drukt.
Eet smakelijk!

de Jumbo uit kwam: foetsie spullen!
Helaas stond de fiets net buiten bereik
van de beveiligingscamera’s.
• Met het doorknippen van een lint is op
woensdag 14 september het vernieuw
de trapveldje officieel geopend. Dat was
mede dankzij de energieke voetbalclinic
van voetbalschool Bonito een mooi
feestje. Hoewel het ook wel weer voor
verwarring zorgde, want, zo vroegen
sommige kinderen zich af: ‘..we kunnen
er al lang voetballen, dus het is toch al
open?’ (bron: www.irisbuurt.nl)
• Enige tijd geleden hing de wijk vol
met de Vermistposters van kat Arie.
Eigenaresse Annette is blij dat hij weer
terug is: ‘Heel veel medeleven en
reacties heb ik daarop gekregen en
daarom wil ik jullie even laten weten dat
na 3 zenuwslopende weken en vele
zoekacties Arie weer veilig terug is op
zijn stekkie. Een alerte bewoner van een
huis op de Tongelresestraat heeft hem
in zijn tuin gevonden. Jullie begrijpen
dat Arie en ik superblij zijn over deze
hereniging en ik hem de komende tijd
lekker ga verwennen!’
• Een kat uit de Iriswijk is dus teruggevonden, maar intussen is er in de
Cingelshouck juist weer een kat vermist.
Een hulpkreet van de baasjes: ‘Zwarte
kat met witte buik en pootjes, 1 jaar oud.
We hebben Kees rond 11 september
voor het laatst gezien. Kees is vrij schuw
en gaat eigenlijk nooit ver van huis.
Heeft u hem gezien? We horen het graag!
Mark, Marlies, Sara & Gijs, Van Wassen
hovestraat 9, 0626214155.’

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

lekker bewegen
voor senioren in
Stratum!
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze
nogal wisselvallige zomer weer zin om
in beweging te komen? Dan nodigt
Welzijn Eindhoven u uit om een gratis
proefles te komen nemen bij één of
meer van de hieronder genoemde
55+FIT! groepen bij u in de buurt.

De kleinste pyromaantjes van de Havensingel

Derde editie van de Havensingel BBQ
Elk jaar een buurtbarbecue met de hele
Havensingel op het veldje bij het speel
tuintje. Fantastisch toch? En dan zonder al
te veel gedoe gewoon een datum prikken
en wat briefjes verspreiden. Ja, maar je
moet zoiets toch wel een paar dagen van
te voren plannen en dat viel deze zomer
niet mee. Na een keer uitstellen werd dan
toch de knoop doorgehakt en moedig een
datum verspreid, vrijdag 17 juni.
Helaas bleek ook dit één van die dagen
met regen. Op het laatste moment dus
toch maar besloten om het in een achter
tuin te houden. Zo kon er gelukkig ge
schuild worden toen dat ook daadwerkelijk
even nodig bleek. Het nadeel hiervan was

wel dat de barbecue misschien voor
sommigen wat minder herkenbaar was als
buurtfeestje. De opkomst was dus iets
minder dan vorige jaren, maar het werd
toch een aardig gevulde tuin vol gezellige
ontmoetingen omringd door een flinke
groep kinderen.
Met een vuurkorf en de vallende schemer
werd het langzaamaan avond. Aan hapjes
en drankjes was zoals gewoonlijk geen
gebrek en ook na kinderbedtijd werd er
nog lang gesproken over hobbies, vakan
ties, werk, huizenprijzen en wat je allemaal
nog meer met je buren bespreekt. Vol
gende jaar zeker een vervolg van deze
leuke buurtactiviteit en als het kan weer
gewoon op het veldje!

Het activiteitenaanbod bestaat uit:
Gymnastiek € 21,35 per kwartaal
• Maandag 11.00 uur in het
Burghplan, Fabritiuslaan 28
• Dinsdag 10.00 en 11.00 uur in de
Wilgenhof, Gasthuisstraat 1
• Dinsdag 15.30 in de Zuid-Wester,
Cyclamenstraat 1
• Woensdag om 15.45 uur in de
Jaguar, Jaguarstraat 2
• Woensdag gym voor allochtone
vrouwen om 15.00 uur in de Jaguar
Line-Dance € 21,35 per kwartaal
• Maandag 14.30 uur in de ZuidWester, Cyclamenstraat 1
Seniorﬁt € 30,40 per kwartaal
• Donderdag 9.15 uur in sporthal
Tivoli, Geert Grotestraat 72
Fitness € 40,15 per kwartaal
• Donderdag 11.15 uur in ’t Akkertje,
Heezerweg 452

Fr e e k j e G r o e n e m a n s
Kinder fotografie

Exclusieve gedragen
damesmode.
Inbreng en verkoop.
Openingstijden:
wo, do, vr. van 12.00-17.30 uur
en za. van 10.00-13.00 uur
De mooiste baby- en kinder foto’s
bij je thuis of op lokatie
www.freekjegroenemans.nl

Voor verdere informatie kunt u kijken op
onze website www.welzijneindhoven.
nl of bellen naar 219.33.00 en vragen
naar Anja Alink.

Gabriel Metsulaan 110,
5611SR Eindhoven. www.modeby.nl
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Inburgeren in de Iriswijk (6)
Ping. Sms van oud-collega H. ‘Heeejjjj! Je zit daar nu al meer dan een jaar in
dat huisje van je en ik heb het nog steeeeeeeds niet gezien!!!! Keertje
rondleiding?’
Hmmm, denk ik. H. rondleiden? Liever
niet. Dat zit zo: H. is best aardig, maar ook
een beetje een snob. Eentje in de
categorie: ik pak alles veel beter aan dan jij.
Ik zal moeten smoezen. Of net doen of ik
dat bericht helemaal niet gekregen heb.
Shit hee, doe niet zo sneu. Zeg gewoon
waar het op staat. ‘Sorry, H. Ik wil wel een
keer afspreken maar ik wil je niet over de
vloer.’ Van de andere kant: ik hoef me toch
zeker niet te schamen voor mijn huis? Nee.
Zeker niet. Superhuis. Superfijn. Ik pak
mijn mobiel. ‘Goed! volgende week?’
Trrring. H. verbergt haar gezicht in een bos
bloemen. Herstel: H. verbergt haar gezicht
in een kunstwerk met bloemen. Typisch H.
om zich zo uit te sloven. Ik heb geeneens
een vaas waar dat kunstwerk in past. H.
valt me om mijn nek. Ze loert de gang in.

‘Grappig straatje!’, tettert ze in mijn oor.
Grappig? Wat is er zo grappig aan? ‘Knus
he?’, zeg ik. H laat een nare stilte vallen.
‘Zoooo. Laat maar eens zien hoe die
droomplek van jou er uit ziet!’ Mijn keel
word droog. We lopen de kamer in.
‘Sixtiesbehang... Grappig. Oh en je tuin...
Je houd van chaos hè???‘
Ik had wel moeten smoezen.
Nu is het te laat. En krijg ik moordneigingen.
Om de stemming een andere wending te
geven, stel ik voor om pizza’s te halen
bij de Jumbo. ‘Word je niet helemaal gek
van al dat rondslingerende speelgoed op
straat?’, vraagt H. ‘Word jij niet helemaal
gek van al die aangeharkte burgerlijkheid
in jouw straat?’, vraag ik. Dat vindt H.
niet grappig. ‘Aangeharkt? Gewoon netjes
opgeruimd.’

Lita ontvangt de beker uit handen van Pim.

‘Havensingel Wisselbeker’ heeft er een naamplaatje bij
Sinds vorig jaar kent de Havensingel een mooie nieuwe traditie: De Havensingel
Wisselbeker. De trofee is in het leven geroepen om een speciale straatbewoner
te eren. En omdat iedereen wel iets speciaals heeft, betreft het een wisselbeker.
De winnaar moet de beker binnen een jaar doorgeven aan een straatgenoot. Pim
won de beker vorig jaar voor zijn opmerkelijke prestaties in de wereld van de
cardiologie en vanwege het feit dat de Havensingel daarmee een beroemdheid rijker
is. Aan hem de eer om de beker als eerste door te geven. Zijn keuze viel op Lita
vanwege haar inzet voor de buurt en dan vooral haar positieve volharding in de
communicatie met de gemeente over het speeltuintje. Ze was bijna sprakeloos en
vol trots beloofde ze hem voor het raam te zetten. 
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‘Ik haat netjes opgeruimd’, zeg ik. H. kijkt
naar rechts. Ze lacht. ‘Wat is daaaaat??‘
‘De blokhut’, zeg ik. ‘De wat?‘ ‘Blokhut’.
‘Wat gebeurt daar dan?‘ ‘De blokhut is
the place to be.‘ Weer die stomme lach.
‘Want?‘ ‘Omdat het daar gezellig is, je
mensen uit de buurt leert kennen, goeie
en slappe verhalen hoort en jezelf laveloos
kan drinken als je daar zin in hebt. Maar
boven alles omdat je daar kunt zijn wie
je bent. Niet dat jij dat zult snappen. Jij gaat
liever in je door de VT Wonen voor
geschreven huis zitten, waarin alles
zielloos en leeg is. Net zo kaal en klinisch
als in alle huizen in die zogenaamde
villawijk van je, vol smetvrezende bevroren
brave trutten die diep van binnen net zo
ongelukkig zijn als jij, omdat ze eigenlijk
willen losbreken uit hun beklemmende
kijk-mij-nou-perfect-zijn-bestaan.’
H. kijkt eerst naar mij en dan naar de minivuilnisbelt die zich naast de glasbakken
bevindt.
Haar hoofd is rood.
Het allerbeste, zegt ze.
Eensgelijks, zeg ik.
Opgeruimd staat toch wel netjes.

Jong talent dient zich aan

Volleybaltoernooi wordt heuse titanenstrijd
niveau van de andere spelers. En dat lag
volgens een kenner toch wel hoger dan
verwacht.

Jong en oud strijden tegen elkaar

Normaal gesproken wordt het Iriswijk
straten volleybaltoernooi georganiseerd
door de winnaars van het jaar ervoor. Dit
jaar zou dat dus de Voorterweg zijn, maar
het lot besliste anders. De organiserende
studenten bleken inmiddels hun huis
uitgezet te zijn en hadden wel wat anders
aan hun hoofd. Er kwam nog een datum,
maar helaas voor de reeds opgetrommelde
teams ging het toernooi niet door. Toen
uiteindelijk al na de vakantie de Haven
singel de organisatie overnam, bleek
alleen de altijd sportieve Johannes van
Eindhovenstraat de strijd tegen de
Havensingel aan te durven.

Zelfs de titelverdedigers moesten verstek
laten gaan en waren hun beker kwijt.
Gelukkig was er nog plek voor de eenlingen
uit andere straten om zich aan te sluiten
bij één van beide kampen. Hoewel je
nauwelijks over eenlingen kan spreken als
je bedenkt dat de Adolf van Cortenbach
straat maarliefst 4 vertegenwoordigers uit
1 huis kende. Er meldden zich ook twee
dappere, jonge talenten aan, die een ware
aanwinst bleken voor de teams. Zij hadden
zichzelf via Youtube leren volleyen en
kregen vlak voor de wedstrijd nog even
een stoomcursus serveren. Desondanks
deden ze absoluut niet onder voor het

Als toernooi met twee teams werd ge
kozen voor een allesomvattende titanen
strijd met van beide straten steeds
wisselende driepersoons teams. Na vier
partijen met drie tegen drie ging de strijd
gelijk op en moest de beslissing vallen uit
de krachtmeting over drie sets tussen
beide straten in een zes tegen zes
wedstrijd. Ook hier wist geen van beide
teams de ander weg te spelen totdat
uiteindelijk de Havensingel toch de derde
set won. Het vieren van de overwinning
kon beginnen! Bij gebrek aan de originele
beker werd een reserve-exemplaar
uitgereikt, maar dat mocht de pret niet
drukken. Volgend jaar verdedigt de
Havensingel de titel en natuurlijk kan jouw
straat de uitdaging aangaan. Het enige
wat je moet doen is er met je stratenteam
zijn. Tot dan!

Nieuws van de
bewonersorganisatie
De bewonersorganisatie Irisbuurt ver
gaderde op 14 september over de vol
gende zaken:

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

www.audiotvcentrum.nl

• Evaluatie fietstocht college door de
Irisbuurt (zie elders in deze krant)
+ leefbaarheidsteam
• Opening aanbouw Blokhut
• Halloween 2011 (zie elders in dit
nummer)
• Status Iristuinen, terrein
Cortenbachstraat - Lucas Gassel
straat (zie elders in deze krant)
en Wereldboom
• Theaterdag (zie Wistudatjes)
• Verkeerssituatie GolfPlaza/ Jumbo
• Buurteten en Running Dinner
Rochusbuurt (za 5 november)
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wethouder Schreurs opent aanbouw Blokhut
Op vrijdagavond 7 oktober opent wet
houder Schreurs de nieuwe aanbouw aan
de Blokhut.
Dit is wel een feestje waard! Menig buurt
bewoner heeft een tandje bijgezet om de
nieuwe aanbouw, een waranda, te ver
wezenlijken. Zo is er het boekje Iris werkt!
gemaakt, waarin kleine bedrijfjes uit de
Irisbuurt zich presenteren. Dit boekje,
gedrukt door de gemeente Eindhoven, zal
deze avond officieel het licht doen zien.
Wijkbewoners, wilt u ook kennismaken
met de mens achter deze bedrijfjes? Kom
dan op 7 oktober naar de Blokhut. De
bedrijfjes die in Iris werkt! staan zullen zich
dan origineel presenteren.
Ook willen we met deze avond de wijk
bewoners bedanken die de actie Het dak
erop! tot een groot succes maakten. En
natuurlijk bedanken we al onze sponsoren.

Programma:
19.00 uur
19.30 uur

21.30 uur

Feestelijke opening waranda
Presentatie boekje Iris werkt!
Bedrijvigheid in de Iriswijk
(ludieke kennismaking met
kleine bedrijfjes in de buurt)
Verrassing!

Nieuwsgierig of gewoon zin in een
feestje?
Kom dan op 7 oktober om 19.00 uur naar
de Blokhut

onze zomerse dagen

ik tel de zomerse dagen
op de binnenkant van mijn strooien zomerhoed
en wil confetti strooien
op het grauwe zebrapad midden in de nacht in mijn stad
maar dan heeft de ochtendlucht
iets van dat mooie maria blauwe
en siert mijn geliefde land
nog even vouw ik mijn linker in de rechter hand
nog effe wachten
want dan komt mijn Volkskrant.
toon roosen

Eus van Beijsterveldt
Voorzitter bestuur Blokhut

Café Caravelle

ART DE LA TABLE

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

De

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment

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

Affaire d’Antiques et Cadeaux
Hertogstraat 31 (t.o. Diagnostisch centrum)
5611PA Eindhoven
040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL

Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Cingelshouck
Op 6 september vergaderde Bewonersvereniging Cingelshouck in het Augus
tinianum. Aan bod komen onder andere het verslag van de secretaris en de
penningmeester over 2010. Daarna neemt Frank Sprangers afscheid. Hij heeft
vanaf de oprichting van de vereniging de rol van penningmeester vervuld.
Bij deze nogmaals bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Als nieuwe
penningmeester wordt Ellen van Schagen benoemd. Barry Pollen (voorzitter)
en Odette Rooijmans (vice-voorzitter) vormen samen met haar het bestuur.

Goederen en diensten ruilen met LETS
Stel, je wilt je tuin graag goed onder
houden, maar je hebt nu eenmaal geen
groene vingers. Of, sterker nog, geen
geld. Of je hebt er een hekel aan. Zelf kan
je daarentegen wel prachtige meubels
maken, maar je eigen huis staat er al mee
vol en je doet het zo graag! Ben je dus een
kei in het een, maar een absolute klungel
in het ander en wil je toch alle touwtjes
stevig in eigen hand houden? Wil je ge
woon meer onder de mensen zijn, meer
energie steken in dingen die je leuk vindt
of wat meer vrije tijd overhouden? Dan is
het zeker de moeite waard om jezelf te
informeren over het LETSysteem, oftewel
een uitgebreide ruilhandel in diensten.

Australië
De afkorting LETS komt uit Australië en
betekent Local Exchange Trading System.
In een bepaalde stad ging het slecht met
de economie en daar bedacht iemand
om onderling diensten en goederen te

gaan ruilen met een lokale geldeenheid.
Dat liep als een fluitje en overal ter
wereld is dat systeem overgenomen.
LETS is dus een plaats- of regiogebonden
systeem. Juist de kleinschaligheid maakt
het zo aantrekkelijk. Je zou het systeem
kunnen vergelijken met een kring van
mensen die onderling klussen voor
elkaar doet: Janny doet de boekhouding
voor Piet, Piet verft het plafond voor
Klaas, Klaas poetst het huis van Petra,
Petra naait een broek voor Truus, Truus
geeft een massage aan Janny. De leden
houden via internet, in het Cyclos
programma, Vraag en Aanbod en de
talentenstand (zo heet het ‘geld’ in
Eindhoven) bij, zodat het hele systeem
goed blijft draaien en iedereen diensten
kan vragen en geven. In de Eindhovense
variant heet het LETS systeem Lokaal
Eindhovens Talentensysteem.
Op hun website, www.letseindhoven.nl
kun je er alles over lezen! 

In de rondvraag komen vervolgens diverse
punten aan de orde die in de buurt spelen,
zoals de verkeersproblematiek, het onder
houd van de garagepleintjes en de nieuw
bouw van het Augustinianum. Over dit
laatste punt heeft de vereniging recht
streeks contact met de directie van de
school. Samen zullen zij de bewoners op
de hoogte houden van de bouwplannen.
Voor leden is het volledige verslag van
de vergadering op te vragen via
Cingelshouck@gmail.com

Bestuursleden Bewonersvereniging
Cingelshouck gezocht
Het bestuur is op zoek naar één of twee
nieuwe leden. Iets voor u? Voor informa
tie of aanmelding, neem contact op via
bovenstaand e-mailadres.

Carwashveld opgeschoond
En plotseling lag daar het plan van de
beheerder om het Carwashterrein eens
flink om te ploegen en ‘netjes ‘te maken.
Dit kwam Hester Dadema ter ore en zij
heeft meteen actie ondernomen om te
zorgen dat dit niet zou gebeuren. Met een
groep buren is er twee zaterdagochtenden
onder leiding van groenexper Frank
Verhagen hard gewerkt, om het terrein
weer op orde te brengen. In de volgende
Iriskrant komen we hier uitgebreid op
terug, want willen we blijven genieten van
de bloemen en de beestjes, zullen we het
gezamenlijk moeten onderhouden.

Buurteten

We gaan weer koken!

MAROKKAANS ETEN IN DE BLOKHUT
Vrijdag 14 oktober om 18.30 uur in de
Blokhut (A. van Cortenbachstraat)
De ‘kookploeg’ komt deze keer uit de
kring van de Stichting Bewoners
organisatie Irisbuurt. Laat je verrassen
en reserveer op tijd! Reserveren kan op
de vrijdagen 30 september en 7 okto
ber tussen 17.30 en 19.00 uur in de
Blokhut. Bij reservering ook meteen
betalen. Volwassen betalen € 6,- en
kinderen (t/m 12 jaar): € 3,-. Drankjes
zijn voor eigen rekening. We koken ook
voor vegetariers, wel even doorgeven
svp (Tonnie Vossen: 06‑20409728).
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Het Terrein (vervolg)
Het lijkt zo langzamerhand traditie
te worden: elk jaar in de maand
september een stukje in de Iriskrant
over de situatie van het terrein ge
legen op de hoek van de Corten
bachstraat en de Lucas Gasselstraat.
Al jaren is men bezig met de be
nodigde sloop- en bouwvergun
ningen maar nu lijkt een doorbraak
in zicht (al zal ook dát nog wel
enkele maanden duren).
Wie eerdere artikelen over dit terrein
nog eens wil nalezen kan op de website
(www.irisbuurt.nl) terecht. Zoek bijvoor
beeld rechtsboven op de site eens op ‘REL
Vastgoed’.

brandhaarden te zien. ‘Nu de belangrijkste
hobbels genomen zijn hoop ik dat we snel
kunnen overgaan tot sloop om mogelijke
ongelukken te voorkomen’, aldus Heijman.

Momenteel staat het pand leeg, de
huurders zijn vertrokken. Over wat er de
komende maanden gaat gebeuren sprak
de Iriskrant met woordvoerder Siem
Heijman van Kortonjo Vastgoed B.V. Deze
nodigde ons uit om het pand ook van
binnen eens te bekijken.
Ondanks preventieve maatregelen hebben
onbekenden enorm huisgehouden in het
pand want nagenoeg niets is aan vernieling
ontkomen. Zelfs hele binnenmuren zijn
gesloopt en Heijman benadrukt dat het nu
zelfs gevaarlijk is om in het pand rond te
lopen vanwege instortingsgevaar en los
liggend (bouw)materiaal (glasscherven,
spijkers). Er zijn zelfs sporen van kleine

Redenen voor de reeds lange leegstand
van het pand zijn onder andere het com
plexe traject van ontwerp, de diverse toet
singen van het ontwerp aan gemeentelijke
wensen / eisen en de diverse vergunnings
trajecten ten behoeve van de benodigde
sloop-, kap-, en bouwvergunningen.
Zo moet bijvoorbeeld het bouwplan
voldoen aan de eisen van het bestem
mingsplan ‘Eindhoven binnen de Ring’,
een asbestinventarisatie gemaakt worden
om de benodigde sloopvergunning af te
geven en aangetoond worden dat voor
voldoende (groen)compensatie gezorgd
is om de kapvergun
ning (voor 56 van
de 73 bomen) te verkrijgen. Daarnaast zijn
er nog instanties
die direct of in
direct met de plan
nen te maken
Op kerstavond (24 december) organiseert het bestuur hebben zoals bij
van de Blokhut, samen met (andere) vrijwilligers uit de voorbeeld de Wel
buurt, een gezellig kerstdiner voor mensen uit de stands-commissie.

Kerstdiner op Kerstavond 2011

De Iriskrant kreeg inzage in de bouw
tekeningen en eerdere berichten over hoe
de nieuwbouw er mogelijk uit komt te zien
lijken steeds concreter te worden: klein
schalige bedrijven in een U-vorm met in
het midden een groenstrook en parkeer
haventjes voor de bedrijfjes. De opening
van de U zou dan grenzen aan de Lucas
Gasselstraat en gereserveerd worden voor
kantoorruimte. Door de vele leegstaande
kantoorpanden in de stad moest overigens
wel aangetoond worden dat er huurders
voor zijn.
Waarschijnlijk deze maand nog komt REL
Vastgoed met een informatiebrief voor
de aangrenzende bewoners (Adolf van
Cortenbachstraat, Franciscus Sonnius
straat, Voorterweg en Lucas Gasselstraat).
Aan het einde van het jaar of begin vol
gend jaar zal er een inloopmiddag worden
georganiseerd waar de definitieve plannen
worden gepresenteerd. Gezien de gevaar
lijke situatie wil men echter zo spoedig
mogelijk beginnen met de sloop, wellicht
al aan het einde van dit jaar.
De Iriskrant houdt u op de hoogte.

Irisbuurt.
Maak alvast plaats in je agenda, want het belooft een mooie
avond te worden. We beginnen om 18.30 uur en eten op ons
gemak. Voor de kinderen is er ook het nodige vermaak.

• klein meubelen
• kroonluchters
• spiegels

damesmode •
assesoires •
sieraden •

Op een rijtje
Datum
Plaats
Wat
Prijs

24 december om 18.30 uur
de Blokhut
een 5-gangendiner!
volwassenen € 10 en kinderen (tot 12 jaar) € 5 (exclusief drank)
1 en 15 december. Let op de affiches!
Kaartverkoop tussen
de Blokhut, G. Rosemondtstraat 9, G. Rosemondtstraat 14
Bij de kaartverkoop kunt u opgeven: vis, vlees of vegetarisch wilt
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DE FONTEIN
Gabriël Metsulaan 112 Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27 www.defonteineindhoven.nl

Een droom is uitgekomen

Gebouw in een gebouw

An’s Muziekparadijs geopend
Een droom is uitgekomen... de droom van
Anneke Boogaard. Al jaren geeft zij in het
hele land percussieworkshops. Met een
grote, witte bus vol djembé’s en andere
percussie-instrumenten doorkruist zij
Nederland om aan scholen, bedrijven en
instellingen percussieworkshops te geven.
Wat echter nog altijd ontbrak was een
eigen ruimte om cursussen te kunnen geven
en om haar prachtige instrumentarium uit
te kunnen stallen. Die ruimte vond zij vorig
jaar aan de Adolf van Cortenbachstraat in
de loods van de voormalige rijdende
winkel van Bert Vroomen.
Ikzelf, redacteur van de Iriskrant en buur
man van die loods, maakte het vanaf het
prille begin mee. Een enthousiaste Anneke
belde aan, en zei opgewekt: ‘hallo, ik ben
Anneke en ik heb de loods naast jullie tuin
gekocht. Ik ga er een muziekparadijs be

ginnen.’ ‘Wát, een muziekparadijs?’ Denk
je dan al gauw, ‘in mijn achtertuin?’
Anneke voegde er meteen geruststellend
aan toe, dat ze de loods ingrijpend zou
gaan verbouwen zodat we er geen last van
zouden krijgen. En ze hield zich helemaal
aan haar woord. In de koude winter van
2010/2011, nog vóór de verbouwing,
kwam de Braziliaanse slagwerkgroep Os
Malandros proefspelen. Binnen zat dus
Os Malandros (die zo hard spelen, dat ze
zelf oordopjes moeten dragen) en buiten
liepen er allerlei technici rond met ge
luidsmeetapparatuur. Het getrommel van
de slagwerkgroep was tot in onze huis
kamer goed te horen! Na Os Malandros
waren wij aan de beurt. Een bont
gezelschapje buren kreeg een percussie
workshop aangeboden. Ook onze herrie
werd buiten zorgvuldig opgemeten.

Met de resultaten van die geluidsmetingen
is vervolgens een akoestisch specialist aan
de slag gegaan. Het resultaat: een soort
‘doos in een doos’ oftewel een gebouw in
een gebouw van isolatiemateriaal. Maan
denlang werd er getimmerd, gemetseld,
geschilderd en gestuct en regelmatig als ik
naar de Jumbo liep, toonde Anneke trots
het tussenresultaat. Tot enkele weken
geleden een ietwat (achteraf bleek geluk
kig onterecht) be
zorgde Anneke weer
aanbelde. Os Malandros kwam die avond
weer proefspelen, maar dan om te testen
of de verbouwing gelukt was. Wij, de
buren, werden meegenomen naar de
buitenmuur. En wie schetst onze verba
zing: er was praktisch niets te horen van
wat er zich binnen afspeelde! Alleen als je
je hand op de muur legde, kon je de
muziek wel voelen. Anneke opgelucht, wij
als buren ook (al vind ik persoonlijk een
beetje muziek op de achtergrond nooit
erg). Op 2 september mochten de buren
een kijkje komen nemen, en op 11 sep
tember vond de officiële opening plaats.

Lessen
Vanaf 26 september gaat Anneke er lessen
verzorgen: percussielessen voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Daarnaast is
Anneke van plan om twee gemengde
koren op te richten. Dus, wil je trommelen
of zingen, je hoeft voortaan de wijk niet
meer uit.
Op haar website, www.ansmuziekparadijs.nl,
kun je er meer over lezen.

Nuttige adressen

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

onderhoud
•
• onderhoud
APK-keuring
•
• APK-keuring
schadeherstel
•
• schadeherstel
banden
•
• banden
in- en verkoop
•
• in- en verkoop

personenauto’s
personenauto’s

Hoefkestraat
Hoefkestraat 17
17
tel
(040)
211
25
tel (040) 211 25 95
95

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

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl

www.heleboel.nl

Medio december, medio december. Inleveren
kopij Iriskrant september: uiterlijk maandag
5 december. Bij voorkeur via e-mail. 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.
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Column

lavendelvelden
Net als vele landgenoten zijn wij deze zomer vertrokken naar Zuid-Frankrijk
voor een welverdiende zonovergoten vakantie. Het was alles wat we ons
maar konden wensen. Een geweldige camping met zwembad aan een
rivier, veel vrienden voor onze kinderen, barretjes en restaurantjes in
overvloed, prachtig weer, indrukwekkende omgeving vol lavendelvelden
en ander natuurschoon en cultuur. We hebben intens genoten. Helaas was
de vakantie weer veel te snel voorbij en moesten we aan de terugtocht
beginnen. De terugreis over de route Napoleon was overigens ook een
feestje. Wat een geweldig land is het toch.
Inmiddels zijn we alweer een paar weken
thuis en er zijn echt wel momenten dat ik
me afvraag wat ik hier zit te doen. Dan
verlang ik naar de rust en de ruimte van
Frankrijk. En ieder jaar overweeg ik dan
weer om te verhuizen naar een boerderijtje
op het platteland. Ik stel me dan een klein
boerderijtje voor, net groot genoeg, met
wat weilandjes eromheen en vooral een
uitgestrekt uitzicht. Dan zou ik een geitje,
kippen, een paar varkens en een koe rond
hebben scharrelen en natuurlijk ook een
poes en een hond. Zonder stress, iedere
dag de dieren verzorgen. Oh en misschien
ook nog een moestuin! Maar ach, met een
gevoel van spijt keer ik altijd weer terug
naar mijn realiteit. De kinderen gaan
studeren en dat kost veel geld. We hebben
nu toch ook een fijn huisje. Ik troost mezelf
met de gedachte dat de manier waarop je
je leven beleeft toch vaak zit in hoe je naar
de dingen kijkt.
Ik loop door de Iriswijk en zie de speeltuin,
het hondenveld en de straten door mijn
‘vakantieblik’ en zie plotseling ook de
charme. De zon komt op boven het honden
veld. In de verte hoor ik een haan kraaien.
Ik geniet. De zonderlingen in onze om
geving zijn misschien wel de paradijsvogels
van de wijk. Ze doen niet onder voor dat
franse boertje op het terras bij de bar
tabac in ons vakantiedorp. Waarom vond
ik het daar charmant en zou ik me er hier
aan storen? Het borreluurtje op vrijdag
bij de blokhut doet me plotseling sterk
denken aan de borrel voor de tent op de
camping. Gezellig even bijkletsen bij een
wijntje. Ik neem alle tijd voor het doen van
de boodschappen in de lokale supermarkt.
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Goed, hier heet de supermarkt niet Casino
of LeClerc maar Jumbo. Ik koop croissantjes
en stokbrood en slenter weer naar huis
voor een gezamenlijk ontbijtje met de rest
van het gezin. Na het ontbijt laat ik het
huishouden voor wat het is en met mijn
boek nestel ik mezelf in de tuinstoel (of de
hoek van de bank als het weer regent). Ik
heb een minivakantie in Frankrijk in onze
eigen Iriswijk. Het doet me denken aan het
spelletje dat ik vroeger met mijn zusje
speelde. We deden onze ogen dicht en
omdebeurt mochten we verzinnen waar
we waren en wat we deden. Dat varieerde
van een ijsje eten in Rome tot paardrijden
op de vlaktes van Hongarije. Ik glimlach bij
de gedachte en geniet nog even van het
relatief mooie weer. Over een paar maan
den fantaseer ik een miniwintersport
vakantie in Oostenrijk.

n

s
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Halloween 20115
We gaan weer griezelen!

Na het daverende succes van vorig
jaar, zal ook dit jaar weer Halloween
gevierd worden in de Irisbuurt met
een enge spooktocht door de wijk.
Nog griezeliger en nog gezelliger! Hou
daarom allemaal zaterdagavond 29
oktober vanaf ongeveer 18:30 uur vrij
in je agenda. Het exacte programma
zal binnenkort via flyers huisaanhuis
verspreid worden en wordt uiteraard
ook op de website www.irisbuurt.nl
gepubliceerd.

Spoken gezocht!
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Om het Halloweenfeest tot een nog
groter succes te maken dan vorig jaar,
zijn we hard op zoek naar enthousiaste
spoken en griezels die op 29 oktober
bereid zijn om onze buurtgenoten
flink de stuipen op het lijf te jagen! We
stellen wel twee kleine voorwaarden:
je bent 18 jaar of ouder en je kan zelf
voor een griezelige outfit zorgen. Als
je zin hebt om mee te doen, kun je je
aanmelden bij Margot Vermeulen via
halloween.irisbuurt@gmail.com
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IRIS

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

