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Nieuwe presentatrice bij pubquiz Irisbuurt

Populaire quizmiss stopt
na 4 jaar als hostess

Sandra aan het werk tijdens de pubquiz.

´Tjee, jammer, goh´. De verrassing was groot bij de bezoekers van de
novemberquiz, toen Sandra Kerres aankondigde dat ze na ruim 4 jaar stopt
met het presenteren van de maandelijkse pubquiz in de Blokhut. ´Maar
geen nood´, voegt ze er snel aan toe. ´De pubquiz als zodanig loopt geen
enkel gevaar. Ik heb inmiddels een uitstekend opvolgster gevonden´.
Wat in oktober 2008 klein begon met
slechts een handjevol geïnteresseerden,
groeide bijzonder snel uit tot een goed
bezocht en gezellig avondje uit.
´Pubquiz barst uit z’n voegen´, kopte de
Iriskrant in maart 2010, toen maar liefst 10
teams meespeelden. ´Dat record staat
nog steeds en de uitdaging is natuurlijk
om dat te verbeteren´, aldus Sandra.
We vroegen haar naar de populariteit van
het vragenspelletje. ‘Prestatie leveren hè,
het competitieve. Zoals bij de teamsporten,
waar je met je sportcollega’s probeert een
zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.
Het samen doen dus. Daarnaast is het zo
dat er altijd wel vragen voorbijkomen waar

één van de vijf teamleden het juiste ant
woord op weet. Je draagt dus steeds weer
bij aan diezelfde teamprestatie. En dat alles
onder het genot van een drankje en een
babbel met de rest van de aanwezigen’.
De quiz is nauwelijks voor te bereiden.
‘Wel is het aan te bevelen een week van
tevoren dagelijks de Spits, Metro en NOS
Teletekst door te lezen’, aldus Sandra. ‘De
kunst is om het team zo divers mogelijk
samen te stellen met als doel natuurlijk om
zo hoog mogelijk te scoren’. Zo blijkt in de
praktijk dat een team bestaande uit
mannen én vrouwen al een fikse voor
sprong heeft op die, welke slechts bestaat
uit bijvoorbeeld alleen maar vrouwen. ‘Het
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mag zo zijn dat de echte nerds misschien
beschikken over veel parate kennis, maar
wat je vervolgens ziet is dat zij vaak tekort
komen in de muziekronde of bij vragen
over de Jetset’.
‘De ideale pubquiz is die met een vaste
quizmaster en waar veel teams aan mee
doen’, zegt Sandra. ‘De genoegdoening
die ik er als quizmaster uithaal, is als men
sen een leuke avond met elkaar hebben
gehad. Dan is het voor mij ook geslaagd!’
‘‘Goed gedaan’, ‘Ik vond het heel gezellig’,
‘Wel pittig vanavond hoor!’ zijn opme
kingen die ze steevast te horen krijgt.
Sandra vindt het na vier jaar tijd om het
stokje over te geven. Ze denkt in Jonneke
Reeser een prima opvolgster gevonden te
•Lees verder op pagina 2
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hebben. ‘Jonneke is super gemotiveerd en
weet als docente muziek wat het is om
voor de klas te staan’. Ik heb er alle
vertrouwen in’, aldus Sandra.
Zelf bezoekt ze de volgende pubquiz als
deelneemster. Eén ding wil ze echter nog
wel kwijt: ‘Blijf vooral komen! Neem ’n keer
’n vriend(in), buurman(vrouw), familielid
of kennis mee en schaam je niet als je bij de
uitslag een keer in de onderste regionen
belandt. Het ís en blijft een spelletje, wél
een uit de categorie leuk en gezellig!’

Herfst melancholie
Doet warme zuchten slaken naar.....
“He jij daar op nr 210,
Jou heb ik lang niet meer gezien”
En nu met wat meer warmte in mijn hart
Volg ik opnieuw mijn pad
En is het voor even voorbij met de sombere gevoelens in mij

Hoofd/eindredacteur Iriskrant gezocht
Het is gelukt om één redacteur te vinden (Anneke Derkx) en een vormgeefster (Sandra), maar... daar is de Iriskrant nog niet mee gered,
want hoofd/eindredacteur Carst de Kock heeft aangegeven een stapje terug te doen en om ‘gewoon’ redacteur te worden. Dus... is er
nog een plek voor een eindredacteur die vier keer per jaar alle stukjes en foto’s verzamelt, redigeert en naar de vormgever stuurt.
Afhankelijk van de ervaring ben je er vier tot twee avonden mee zoet. Dus... heb je zin in een gezellige klus in een gezellig team, stuur
een mail naar iriskrant@gmail.com.

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
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Wist u datjes...
• De houtzagerij aan de Breitnerstaat is
verhuisd. Het is daarom nooit tot een
rechtszaak gekomen. De direct
omwonenden zijn opgelucht en blij.
• Buurvrouw Annelies wil iedereen
attenderen op het gebruik van rook
melders in huis. Zeker nu iedereen weer
volop kaarsjes brandt.Uit ervaring weet
ze dat dit geen overbodige luxe is. Heeft
u al rookmelders, doen ze het nog?
• Onze zeer gewaardeerde buurtgenoten
Hester, Sander en Loe (Hester was voor
zitter van de bewonersvereniging) zijn
vertrokken uit de wijk. Ze missen de
buurt en wij hun ook.
• De Jumbo is toch iedere zondag gewoon
open! En ook de Albert Heijn op de
Leenderweg. Hoe ze dat geregeld
hebben is ons nog een mysterie, maar
geniet er maar gewoon van....
• In de Kruidenbuurt ligt het bijzondere
wijkrestaurant Het Cruydenhuis. Van 18
t/m 21 december kun je er voor € 14,50
een heerlijk driegangen kerstmenu eten.
Meer info over het menu en over de
doelstelling van dit wijkrestaurant:
www.cruydenhuisch.nl.
• In oktober hebben dieven geprobeerd in
te breken in een huis op de voorterweg.
Gelukkig werden de inbrekers afgeschrikt
door het alarm. Zorg dat je ramen en
deuren goed afgesloten zijn en bel bij
verdachte situaties de politie. (tel. 09008844)
• Het Stadshobbycentrum is een hobby
centrum voor ‘plussers’ uit Eindhoven die
niet aan het arbeidsproces deelnemen.
Dit zijn niet alleen gepensioneerden,
maar vooral mensen van boven de 40
jaar. Zij beoefenen hier hobby’s in een
ontspannen sfeer en genieten van de
gezelligheid en het ontmoeten van
leeftijdsgenoten. Nieuwsgierig? Kijk op
www.stadshobbycentrum.nl.
• Er wordt de Irisbuurt nog steeds vaak
ingebroken. Niet alleen ‘s nachts, maar
vaak ook overdag. Dus zorg er voor dat u
ramen en deuren goed afsluit, ook als u
alleen maar even uw hond uit laat of een
boodschap bij de Jumbo haalt. Ook zijn
er in de buurt mensen langs de deuren
gegaan met verkoop van spullen voor
het goede doel, waarvan de opbrengst
voor een wel erg onduidelijk doel
bestemd was. Een bijzonder brutaal
geval van inbraak was de telefonische
benadering alsof het het gasbedrijf

betrof dat acuut moest komen contro
leren. Er werd meteen een afspraak
gemaakt, de bewoonster opende de
voordeur en de ‘medewerker’ toonde
een ‘identiteitsbewijs’. Helaas bleken er
na dit bezoek waardevolle spullen te zijn
ontvreemd. Dus buurtbewoners, blijf
alert! Valt u iets verdachts op in de
buurt, schroom niet om dat te melden
bij de politie. U kunt zo meehelpen veel
leed te voorkomen.
• Plaza Futura gaat in november volgend
jaar vertrekken naar het Natlab in
Strijp-S. Wist u ook dat er een actie is
gestart om Plaza Futura aan de
Leenderweg ook in stand te houden?
Staat u daar ook achter, stuur dan een
mail met vermelding van uw naam,
adres en geboortedatum naar Plaza.
moet.blijven@gmail.com o.v.v. ‘Plaza
Futura moet blijven!’
• Zoals u onlangs met de sneeuw meteen
heeft kunnen merken, wordt de korte
Van Wassenhovestraat op verzoek van
bewonersvereniging Cingelshouck weer
meegenomen in de strooiroute. Andere
straten in Cingelshouck kunnen helaas
door bezuinigingen niet mee worden
genomen. Deze straat is toegevoegd
omdat dagelijks veel fietsers naar het
Augustinianum deze route nemen.
• De verkeerslichten en de kruisingen
Gabriel-Metsulaan/Jorislaan/
Geldropseweg en Geldropseweg/Petrus
Dondersstraat gaan aangepast worden.
Op beide kruisingen zou door de
aanpassingen de verkeersveiligheid van
fietsers met name worden vergroot.
Op 19 december vindt hierover een

informatieavond plaats in de Wilgenhof
van 19.30-21.00u. U kunt daar de
ontwerptekeningen zien en eventuele
vragen stellen aan verkeerskundigen van
de gemeente die daar aanwezig zullen
zijn.
• Op 24 oktober jl. is er door Woonbedrijf
in de Blokhut een informatieavond
gehouden voor de bewoners van de
Breitnerflat/Muntplein en de direct
omwonenden aan het parkeerterrein
om ze te informeren over de laatste
stand van zaken omtrent de parkeer
overlast. De bewoners hebben de
informatie inmiddels ook thuis gehad en
hebben nu de mogelijkheid aan te geven
hoe ze tegenover bepaalde zaken staan
(zoals bv. het wel/niet middels een
slagboom afsluiten van het parkeer
terrein). De voorlopige tekeningen en de
planning worden nog verder uitgewerkt.
Het is de bedoeling om na de winter te
beginnen met de uitvoer van het
herinrichten van het parkeerterrein en
het aanpassen van de twee entrees van
de Breitnerflat.
• Halloween bij de Blokhut was erg
gezellig! Vooral de lampionnenoptocht
werd goed bezocht. Helaas was er
minder animo voor het Halloweenfeest
later die avond. Toch werd het
uiteindelijk heel gezellig met een klein
groepje tot in de kleine uurtjes.
• Naast de website www.irisbuurt.nl heeft
de Irisbuurt ook een eigen Facebook
pagina. Zoek in Facebook op Irisbuurt en
‘vind het leuk’, zodat je de ontwikke
lingen in de wijk ook op die manier kunt
volgen.

Beleef Stargate

Ervaar een diepe, innerlijke activering en zuivering

• verfijning van celstructuren
• zenuwbehandelingen op kosmisch niveau
• veranderingen van trillingen in en om het lichaam
• diepe reiniging van de aura
• kundalini verschuivingen rondom het stuitbeen,
voor een verbeterde waarneming

• reiniging van de chakra’s

Health

Speciale prijs voor Iriswijkbewoners! Op vertoon van deze advertentie betaalt u voor een
korte behandeling € 25,- (i.p.v. €45,-) en voor een lange behandeling slechts € 50,- (i.p.v. € 75,-)
Indien het entreebedrag een belemmering is om te komen, voel je dan toch welkom en vrij om datgene te betalen wat
je kunt missen of waar je je goed bij voelt. Zo creëren we draagkracht en helpen we elkaar op een positieve manier.

Niburu Health Eindhoven

Hertogstraat 29a • 5611PA Eindhoven (Tegenover Diagnostisch Centrum)
06 - 57 16 75 01 • 06 - 21 23 11 75 • niburueindhoven@gmail.com • www.niburuhealth.nl
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Handhaving illegale stort bij
ondergrondse afvalcontainers succes
Met ingang van 1 mei wordt het illegaal storten van afval bij de on
dergrondse containers tegen gegaan. Bijzonder Opsporings Ambtenaren
controleren in samenwerking met Ergon verschillende locaties in de stad
en handhaven waar dat nodig is.

De herfst wind
Speelt zijn spel met mijn oren
En moet je horen hoe hij giert
Met mijn neus in de lucht
Vallen alle herfstkleuren om mij heen
Van geel tot rood tot bruin gevlekt
De Natuur is Groot
En ik
Nu maar een klein hondje dat gauw weer thuis
voor de kachel wil gaan liggen

Op diverse plaatsen in Eindhoven zijn
ondergrondse afvalcontainers te vinden.
Bewoners kunnen met hun stadspas afval
storten in de container bij hun woning of in
de directe omgeving. Vanuit een aantal
locaties kwamen voortdurend klachten
van overlast van illegaal bijgeplaatst afval.
De gemeente besloot daarom intensiever
te gaan handhaven.

Hoe wordt gehandhaafd?

Oud en nieuw
@ de Blokhut!
Op 31 december is het weer zo ver: oud en
nieuw in De Blokhut! Je bent er welkom
vanaf 23.00 uur en om 00.00 uur staat er
voor iedereen een gratis glaasje bubbels
klaar om te toasten op het nieuwe jaar. De
prijzen voor bier, fris en wijn zijn nog van
het vorige millennium: €1,- per con
sumptie. De swingende muziek wordt
verzorgd door DJ Solo.
Je bent welkom tot in de kleine uurtjes.

Wekelijks worden de locaties van onder
grondse afvalcontainers bezocht. Probleem
locaties, waar regelmatig meldingen van
overlast zijn, worden vaker gecontroleerd
en geruimd als er illegale stort wordt
aangetroffen.
Wanneer blijkt dat een bewoner illegaal
afval naast de ondergrondse container
heeft gestort krijgt hij een proces verbaal.
Als de bewoner niet thuis is ontvangt hij
een antwoordkaart met de mogelijkheid
om een verklaring af te geven over de
geconstateerde overtreding. Wie illegaal
afval stort riskeert een boete van 85,- Euro.
Deze aanpak lijkt te werken. Sinds 1 mei is
het aantal meldingen van overlast sterk

teruggelopen en ook de handhavers
treffen minder illegaal gestort afval aan ter
plaatse.

Wat te doen bij storingen of volle
containers?
Het kan zijn dat de container vol zit of er
een storing is opgetreden. Dit is geen
reden om zakken of vuil naast de onder
grondse container te plaatsen. Neem bij
storing of een volle container het afval
tijdelijk mee terug naar huis totdat het
probleem verholpen is. U kunt het afval
ook in de dichtstbijzijnde ondergrondse
container storten. Volle containers kunt u
melden via 14040. Deze worden binnen 1
dag geleegd. Ook storingen kunt u melden
via 14040. Deze worden na melding zo
snel mogelijk opgelost.
Werkt de stadspas niet of bent u deze
kwijt? Kijk dan op www.eindhoven.nl/
stadspas of bel 14040 om dit te melden.
Meldingen over illegale stort bij on
der
grondse containers kunnen gedaan
worden via 14040 of de Buitenbeter App.
De melding wordt binnen 1 à 2 werkdagen
afgehandeld. 

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

personenauto’s
personenauto’s

Ingeborg woont inmiddels in Frankrijk, maar ze heeft als buurt-Loesje wel in stijl afscheid genomen, door haar
raam helemaal vol te plakken met maar liefst 14 inspirerende Loesje spreuken! We danken haar via deze weg
graag voor haar prikkelende bijdrage aan het heerlijke leventje in onze buurt en plaatsen meteen een oproep:
wie wil de nieuwe buurt-Loesje worden? Loesje publiceert elke maand nieuwe posters via haar website, kies
daar je favoriete spreuk uit en deel die met je buurtgenoten door hem voor het raam te hangen.
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Hoefkestraat
Hoefkestraat 17
17
tel
(040)
211
25
tel (040) 211 25 95
95

Wijkvertegenwoordiger
Novadic
gezocht

Gezellig pietenfeest in Speelbos
De kinderen die op zondag 25 november in het speelbos aan het spelen waren, keken wel
heel vreemd op toen plotseling een roze en een blauwe Piet ten tonele verschenen.
Gewapend met een snoepzak vol strooigoed en ook nog begeleid door vrolijke
Sinterklaasmuziek, werden de kinderen verrast met tal van leuke spelletjes waaronder
een wortelrace en (zwartepieten) zaklopen. Het Cleanteam onder aanvoering van Esther
heeft de Pieten voor volgend jaar opnieuw uitgenodigd en zij hebben dat natuurlijk
toegezegd. Ze vonden het nl. zelf ook reuze gezellig.

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Aan de Kanaaldijk-Noord zit Novadic
verslaafdenopvang. Vier keer per jaar
organiseert Novadic een overleg met
verschillende organen zoals politie,
wijkvertegenwoordigers enz. om zaken
rondom Novadic te bespreken. Vanuit
Cingelshouck kan een vertegen
woor
diger aan dit overleg deelnemen. De
huidige vertegenwoordiger stopt he
laas. Wij zoeken dus iemand die onze
buurt bij dit overleg wil vertegen
woordigen. Dit overleg is een strak
geregisseerd overleg wat zeer efficiënt
en doelmatig zijn werk doet. Als
wijkvertegenwoordiger kun je signalen
afgeven die spelen in de wijk zoals
bijvoorbeeld overlast mbt tot de
cliënten van Novadic.
Geïnteresseerd om actief namens de
wijk betrokken te worden bij het overleg
van Novadic? Voor meer info of
aanmelding mail Odette Rooijmans
Roodo@xs4all.nl

Kinderdagverblijf

De Kersentuin
Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim
kinderdagverblijf op antroposofische grondslag.
Wij zijn gevestigd middenin de Rochusbuurt
en voorzien van een grote buitenspeelplaats.
Wij bieden plaats aan een babygroep, een
peutergroep en een buitenschoolse opvang.
De groepen zijn klein van omvang zodat wij de
kinderen individueel kunnen benaderen. Er is een
team van vaste leidsters omdat volgens ons een
veilige omgeving begint met vertrouwde gezichten
en een herkenbare benadering.

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

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend
van 07:30 uur tot 18:30 uur.

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl
Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven
E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411
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Inburgeren in de Iriswijk (10)
Een van de betere secundaire levensvoor
waarden van deze wijk is de pubquiz in de
Blokhut. In het middendeel van de
Johannes van Eindhovenstraat wordt
standaard reikhalzend uitgekeken naar
iedere tweede dinsdag van de maand.
Grootste fanatiekeling in het gezelschap is
buurman B. Afhakers worden niet geliqui
deerd, maar zijn teleurstelling steekt B. in
geen geval onder stoelen of banken. De
eventuele winst van die avond word je nog
wekenlang ingepeperd. En dat is vaak het
geval, aangezien B. zoals gezegd fanatiek is.
P., M., V. en ikzelf nemen het iets minder
serieus, alhoewel P. wel behoorlijk door
kan slaan in zijn expertise: de muziekronde.
De pubquiz wordt al jarenlang gepresen
teerd door overbuurvrouw S. Zou er een
prijs bestaan voor het belachelijk goed
presenteren van pubquizzen in de Blokhut:
zij zou hem winnen. Daarover later meer.

Amerika, vogels. Zit geen lijn in, dus). 4.
Jezelf mentaal voorbereiden op alle vra
gen. 5. Nog een rondje bier halen.
Los van gezellig, kan de pubquiz overigens
ook confronterend zijn. Ikzelf heb bijvoor
beeld nogal eens momenten waarop ik
twijfel aan mijn intelligentie. Wat scheelt is
dat ook anderen glazig kijken bij vragen
als: ‘door welke landen wordt Tajikistan
omringd’ en ‘hoe heet de Romeinse god
Ceres in de Griekse mythologie’. Gelukkig
zijn er voor dat soort vragen de buurman
B-en van deze wereld. En slepen wij ons
doorgaans redelijk soepel richting het
einde van de pubquiz, waarna S. drank
muntjes uitdeelt aan de nummer een en
twee, er nog wat rondjes bier doorheen
gaan, buurtroddels worden uitgewisseld
en P. achter de computer kruipt om zijn
favoriete muziek te draaien.

Tot zo ver het goede nieuws.
Het pubquiz-ritueel voltrekt zich altijd op
dezelfde wijze. 1. Binnenkomen, een euro
vijftig lappen, formuliertjes en pen pakken
en het eerste rondje bier bij de altijd
vrolijke barman P. bestellen. 2. Actief op
zoek gaan naar teamgenoten (alhoewel
sommigen van te voren afspreken dat ze
een team vormen, kun je ook gewoon
binnenwandelen en ergens aanhaken). 3.
Alvast kijken naar de afbeeldingen van de
plaatjesronde (dit kunnen logo’s zijn, stills
uit films, stripfiguren, presidenten van

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

Ongeveer een maand geleden keek S. ons
na afloop ineens ernstig aan.
Ze ging stoppen, zei ze. Ze concludeerde
dat het animo voor de quiz in staat van
ontbinding verkeerde. Met als historisch
dieptepunt de avond dat slechts twee
teams zich inschreven. Bovendien trok ze
de kar nu lang genoeg. Er moest, kortom,
een nieuwe S. komen.
Lange tijd leek het voortbestaan van de

www.freekjegroenemans.nl
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Kerstmis 2012
Als je de voorspelling gelooft van
de Maya’s dan bestaat de wereld
niet meer deze kerst. Maar in het
geval dat we hier allemaal nog
zijn (waarvan ik in ieder geval
overtuigd ben) schrijf ik hier een
kerstwens.
De sneeuw is dit jaar al vroeg gevallen,
dus hopelijk met kerst ook, enkel voor
de sfeer natuurlijk.
Als nieuw lid van de redactie wens ik de
hele wijk een geweldig kerstfeest toe. Ik
hoop dat jullie lekker te eten hebben en
(niet te veel) te drinken. Nodig eens
iemand uit die alleen is, dat kan heel
gezellig zijn.

In ieder geval wensen wij jullie
allemaal hele fijne sfeervolle kerst
dagen en een mooi, gezond en
succesvol 2013.

IrisGlow: Vogelvilla’s in de Iriswijk
Geef alle vreemde en minder vreemde ‘vogels’ in de wijk een – symbolisch - plekje! Doe
daarom mee aan het creatieve project ‘Vogelvilla’s in de Iriswijk’, dat gesponsord wordt
door Woonbedrijf. Doel is om de wijk door creatief samen te knutselen nog meer één te
maken. Alle Iriswijkbewoners van 0 tot 99 jaar (ouder mag ook!), kunnen meedoen:
kinderen, ouders, kunstenaars, alleenstaanden, opa’s, oma’s en andere knutselaars.
We willen een zo divers mogelijk publiek trekken. De kunstwerken worden na afloop
tentoongesteld in de Iriswijk. Het geheel staat onder de professionele leiding van Sabien
Rutten in samenwerking met het bestuur van de Blokhut.

Wanneer?

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

quiz aan een zijden draad te hangen, maar
gelukkig is de opvolging onlangs definitief
een feit geworden. Bij deze: een dik
verdiend applaus voor S. En veel succes
voor J. Het hopen is nu op een overdosis
aan teams, zodat deze Irisbuurttraditie
een traditie blijft. 

Schrijf de volgende data alvast in je agenda;
• Flitsende start: voorafgaand aan een
verbindend buurteten, vindt op vrijdag
1 Februari om 18.00 uur, de officiële
start plaats van IrisGlow
• De kunstwerken worden gemaakt in de
Blokhut op: woensdagavond 6 februari
(19.00-21.00 uur), woensdagmiddag

13 februari (15.30-17.30 uur) en op
20 februari (middag tussen 15.3017.30 en avond 19.00-21.00 uur).Je
kunt dus op verschillende dagdelen
werken aan de vogelvilla.
• De afsluiting is nog een verrassing maar
de datum is wel bekend: vrijdagavond
1 maart.
• Let op affiches en flyers!

Running dinner weer succesvol
Halverwege november was er weer een
rennend eten georganiseerd in de Iris
buurt. Het concept is eigenlijk eenvoudig;
ieder koppel dat mee doet maakt een
voor-, hoofd- of nagerecht voor zes
personen. Het lot bepaald welk gerecht je
mag maken. Daarna is het uitkijken welke
disgenoten je thuis aan tafel krijgt en waar
je je andere gerechten op mag peuzelen.
Deze keer was dit computer berekend. De
gerechten zijn natuurlijk belangrijk, ieder
doet zijn best, maar het leukst is natuurlijk

om te gast te zijn bij iemand die je nog niet
kent, een nieuw huis in de buurt van
binnen te zien en nieuwe mensen uit de
buurt te ontmoeten. Ook was het leuk dat
de koppels niet altijd bij elkaar wonen. Het
lijkt me leuk om zo samen het gerecht te
plannen en te koken.
Na afloop was er een ‘kofie met’ geor
ganiseerd in de Blokhut waar alle deel
nemers elkaar weer tegen kwamen.
Grappig om mensen te zien die nog nooit
in de Blokhut geweest waren.

Deze Running dinner leverde voor de
Iriskrant een nieuwe vormgever/dtp-er op
en ikzelf moet vanavond naar de Effenaar
om een editie van het Heibel! feest,
georganiseerd door een Irisbuurt, eens
mee te maken. Eens kijken welke andere
buurtbewoners met hem aan tafel hebben
gezeten.
Volgend jaar april organiseren Anneke &
Henny de derde versie, hou de iriskrant en
de website (irisbuurt.nl) in de gaten.

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
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Een droom komt uit:

Verhuizen naar de Irisbuurt
‘De Iris is niet alleen een mooie bloem, maar ook onderdeel van het oog dat
oog heeft voor al het mooie in deze bijzondere wijk.’
Dit citaat teken ik op uit de mond van een
nieuwe inwoonster van onze Irisbuurt,
Juliëtte Perrée, geboren te Hoensbroek in
Zuid-Limburg. In Maastricht (feest
oplei
ding), studeerde ze af op de Veronicaboot.
De verhuizing naar Brabant bracht haar in
eerste instantie in juni 1992 naar de
Fransiscus Sonniusstraat 21, toen nog een
studentenhuis. In die tijd, twintig jaar
geleden, was het een studentenhuis met
een eigen huiscultuur. Ze vond het toen al
een leuk buurtje met een Turkse familie
naast haar met , in haar beleving, wel 27
kinderen. Bijzonder treffend is dat de poes
Maan waarvoor Juliette en Lynn nu zorgen,
uit de Sonniusstraat afkomstig is. Juliëtte
studeerde in haar ‘Sonniustijd’ SPH aan de
Fontys Hogeschool te Eindhoven.
Juliëtte is enkele weken geleden samen
met Lynn (‘acht jaar, is een bloem, hoort
hier thuis en zit in groep 5 van de Hassel
braam’) in de Irisbuurt komen wonen.
Oplettende buurtbewoners hebben al
eerder een klein vlaggetje, geplaatst door
Lynn ten bewijze van hun verhuizing gezien;
ook hing er een grote vlag om het te
vieren. De kabouter in de voortuin die niet
van een echte kabouter te onderscheiden
is, waakt over Maan de poes, Lynn en
Juliëtte. Op een camping aan de Drôme, in
Frankrijk, hoorde Juliëtte via een tele

foontje in eerste instantie dat haar droom
in de Irisbuurt te gaan wonen in duigen
was gevallen. Daarna werd gelukkig toch
nog gunstig beschikt door het Woon
bedrijf, dat geweldig zijn best heeft
gedaan om haar droom alsnog te
verwezenlijken.
Waarom zo graag de Irisbuurt? Juliëtte
antwoordt zonder aarzeling: ‘De Iris is niet
alleen een mooie bloem, maar ook onder
deel van het oog dat oog heeft voor al het
mooie in deze bijzondere wijk.’ Als idee wil
zij nog toevoegen dat een poolbiljart in de
Blokhut niet zou misstaan. Er zijn veel
kinderen voor Lynn, het speelbos, de
ruimte, er is veel groen en er zijn veel
vriendjes. De Irisbuurt is een veilige om
geving, waar oplettendheid natuurlijk toch
geboden blijft. Hier bestaat volgens
Juliëtte een positief oog voor elkaar,
waarbij zichtbaar een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid wordt gedragen. Die
boodschap wil Juliëtte graag ook aan Lynn
meegeven.
De brievenbus met het touwtje dat toe
gang geeft, dat gevoel dus.
De mensen zijn in haar ogen veelal zo
betrokken, creatief en zo verbonden met
elkaar , dat het bruisende en het leefbare
karakter van de wijk als vanzelf in het oog
springen.

Het boeiendst vindt ze de inspiratie die
mensen in de Irisbuurt van elkaar onder
vinden: je vindt elkaar gemakkelijk, niets is
vrijblijvend. Juliëtte is een bindster: dat
komt volgens haar terug in de Irisbuurt,
waar het leven leefbaar is. Niet omdat het
moet, maar omdat het een vanzelf
sprekendheid is. Er wordt niet alleen
gepraat, maar vooral gedaan.
Waarom die blijdschap met Lynn in de
Irisbuurt neergestreken te zijn? ‘Ze heeft
haar bad achtergelaten en er een warme
douche voor teruggekregen.’

Jij weet precies...
waarom ik huilen moet
Omdat de vlinders gestorven zijn
in je schoot, wie zal het zeggen
of omdat je de parels niet meer zag blinken
op de bodum van de diepe zee
valt dat uit te leggen
De grauwe regenstralen
fluistert nu je naam voorzichtig
Nog even vouw ik dankbaar mijn linker hand
in mijn rechter hand
Want zo meteen komt Jose
met de zaterdagse krant.

Toon Roosen

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Heeft u oud ijzer? bel Bram!

Hij is misschien wel een van de jongste ondernemers in de Iriswijk, Bram
Brock, 15 jaar en handelaar in oud ijzer. Met zijn nostalgische bakfiets rijdt
deze vrolijk ogende jongen niet alleen door onze wijk, maar door heel
Stratum om afgedankte spullen op te halen.

‘Als mensen bellen, kom ik zo snel
mogelijk, alleen is het soms wachten op de
overbuurvrouw, want mijn bakfiets staat
bij haar onder het afdak. Ik haal trouwens
niet alleen oud ijzer op hoor’, zegt Bram
terwijl hij zijn visitekaartje geeft, ‘ook
accu’s, elektronica, boilers, witgoed,
computers enzo, kijk maar achter op het
kaartje.’ Eenmaal thuis sloopt Bram alles
uit elkaar en brengt dat wat niets opbrengt
naar de stort en het overgebleven metaal
naar de ijzerhandel. Dit laatste levert een
aardig zakcentje op. ‘Het is meer een
hobby,’ zegt de jonge ondernemer een

voedingsadvies
verlies minimaal
één kilo per week!
Geldropseweg 44 - 5611 SJ Eindhoven

Tel. 040 - 212 00 29
www.afslanksaloneindhoven.nl

tikkeltje verlegen.’Al sinds ik klein ben,
vind ik het leuk om dingen uit elkaar te
halen, alleen deed ik dat vroeger met een
hamer en nu met gereedschap.’
Bram kwam door een toevalligheid achter
deze lucratieve handel. ‘Zo’n anderhalf
jaar geleden lag onze tuin vol met zooi wat
opgeruimd moest worden en bij het
wegbrengen van het ijzer kreeg ik ineens
geld.’ Het verdient goed, al zegt hij liever
niet hoeveel precies. Van de opbrengst
koopt hij vooral nieuw werkmateriaal. In
zijn schuurtje achter in de tuin, hangen

keurig op grootte; steeksleutels, torxsetjes
(soort verfijnde imbussen red.) en tangen.
Als Bram uit school komt is hij er zeker
twee uur per dag zoet mee en in het
weekend langer. En alsof dit nog niet
genoeg is, naast zijn oud ijzerhandel
brengt deze hardwerkende buurtgenoot
ook nog wekelijks folders rond.
Even later staan we bij de overbuurvrouw
op de stoep om een foto te maken met zijn
bakfiets. Het oud papier is niet opgehaald
en nu heeft ze al verschillende keren alles
weer bij elkaar moeten rapen, vertelt ze.
Meteen biedt Bram aan om het voor haar
op te ruimen, zodat ze er geen last meer
van heeft. Nog behulpzaam ook. Dus
mocht u oud ijzer en/of andere spullen
hebben liggen die nodig opgeruimd
moeten worden, bel vooral Bram
06 12287Z014.

DE FONTEIN

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

zichtbaar en meetbaar resultaat in kilo’s en cm’s
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Klachtenlijn gemeente Eindhoven en veiligheid in de buurt
‘Wie vraagt kan geholpen worden’ zei mijn
schoonvader jaren gelden. De gemeente
heeft al enige tijd een zogenaamde mel
ding/klacht openbare ruimte lijn. Heeft u
een opmerking over het speelbos of over
het groenonderhoud in uw straat? Ligt
misschien een stoeptegel los? Of ziet u
ergens een fietswrak of achtergelaten
fiets? Dan kunt u dit melden bij de ge

meente Eindhoven door een ‘melding
openbare ruimte’ in te dienen. Dit kan via
het internet of telefoon doorgegeven
worden.
Internet:
www.eindhoven.nl/producten/Meldingklacht-onderhoud-openbare-ruimte.htm
Telefoon:
14040 (klachtenlijn gemeente Eindhoven)

niet of moeilijk bereiken. Wanneer er
steevast verkeerd geparkeerd wordt kan
een gesprek met de politie soms helpen.
Meldt dit dan ook bij de klachtenlijn.
Natuurlijk kun je ook zelf de foutparkeer
ders aanspreken. De bewoners organisatie
heeft weer nieuwe gele kaarten laten
drukken om fout parkeerders te atten
deren op hun minder sociaal gedrag.

Inbraken
Foutparkeren
Fout parkeren kan leiden tot gevaarlijke
situaties. Speciaal in de woonerven zoals
de Adolf van Cortenbachstraat Johannes,
Franciscus Sonniusstraat, Johannes van
Eindhovenstraat en Lodewijk Houben
straat. Hulpdiensten kunnen hun doel dan

Verder wordt het weer vroeger donker en
dan slaan dieven graag hun slag in de
vroege avonduren. Daarom het verzoek
aan al onze bewoners om ramen en
deuren goed te sluiten en de politie te
bellen bij verdachte situaties. (tel. 09008844)

Nieuws uit Cingelshouck

Buurtborrel en Algemene Ledenvergadering

In memoriam
buurtgenote
Anneke Haine
Ik heb haar leren kennen in de tijd dat
de vrouwengroep nog bestond en we
elke woensdagavond bij elkaar
kwamen. Anneke was heel creatief met
allerlei materialen en maakte de
mooiste dingen. Ze was altijd bereid
om een ander te helpen en was ook
actief bij de Zonnebloem.
Op Koninginnedag heeft ze jaren lang
lotjes verkocht met veel succes. Bij de
jaarlijkse uitstapjes had ze ook veel
plezier en was het altijd heel gezellig.
Op 2 december heeft Anneke de strijd
tegen kanker verloren helaas. Tot het
einde is ze positief geweest en dacht ze
weer beter te worden.
Wij zullen haar missen als actief
vrijwilligster in deze wijk.
Vanaf deze plek wens ik dan ook
namens de vrouwengroep en andere
wijkbewoners haar man en verdere
familie heel veel sterkte met dit grote
verlies.
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Op 7 oktober had Bewonersvereniging
Cingelshouck weer haar jaarlijkse gezellige
buurtfeest. Weer konden we gebruik
maken van het Atrium van het Augustini
anum. Dit keer was het feest gecom
bineerd met de Algemene Ledenverga
dering. Na een serieus half uur waarin de
actuele kwesties uit de buurt werden
besproken, was het daarna tijd voor de
koffie. Wel koffie met iets erbij, want het
rook al een hele tijd heerlijk naar
appeltaart. De mobiele taartjesbakker
‘Appeltaart met warme billen’ was vol
continu bezig om iedereen van verse

taartjes te voorzien. Gebuurt en bijgepraat
werd er volop en daarbij ook heerlijk
geborreld. Kinderen vermaakten zicht op
het super springkussen, raceten rond op
de skelters en maakten mooie kunst
werken.Het was een geslaagde middag
met een geweldig warm zonnetje erbij!

Agenda Blokhut
Zaterdag 12 januari: (tijd wordt nog
bekendgemaakt): optreden coverband
‘Wanne’. Medio 2012 is de Osse Rock
Cover Band `Wanne` opgericht. ‘Wij
spelen rock vanaf de jaren 70 tot heden
met een eigen sound, o.a. Songs van CCR,
Ramones, The Eagles, Pointer Sisters, The
Cranberries and many many more.’, aldus
de band. Dus dat wordt swingen!!
Zondag 20 januari: 15.00-19.00 uur:
gezellige nieuwjaarsborrel voor iedereen
georganiseerd door de Stichting beheer
Blokhut en Bewonersorganisatie.
Maandag 11 februari: 14.00 uur:
kindercarnaval voor kinderen en hun ou
ders en loslopende borrelaars uit de wijk.
Zaterdag 16 maart: de Iriswijk doet
weer mee aan ‘Nederland doet’. Gezellig
klussen in en rond de Blokhut. Net als de
vorige keer een gezelige dag met als dank
een lekkere lunch. Wie doet mee?
Opgeven bij Eus: b.v.b@planet.nl of kom
gewoon. Houd voor tijdstip de posters in
de gaten.

Recept
Eetidee

Chipolatapudding

Ingredienten:

bij. De melk mag niet kokend heet
zijn, want dan stolt het eigeel. Zet de
pan op het laagste pitje. Voeg al
kloppend met een garde het
eimengsel toe. Blijf roeren en laat
indikken. Wanneer het de dikte heeft
van vanillevla, haal je de pan van het
vuur.
6 Knijp de gelatine uit en roer door de
vla. Laat afkoelen tot op
kamertemperatuur. Je kunt dit
versnellen door de pan in ijswater te
zetten en goed te roeren.
7 Week ondertussen de rozijnen in de
marasquin.
8 Klop de slagroom stijf. Roer een lepel
slagroom door de vla, zo wordt deze
wat dikker. Schep de vla bij de rest van
de slagroom. Schep de rozijnen met
marasquin, de bigarraeux en de
bitterkoekjes door de vla.
9 Spoel de vorm om met koud water.
Schep de pudding erin en zet afgedekt
minimaal gedurende 5 uur in de
koelkast. Houd de onderkant van de
vorm voor het serveren even onder de
hete kraan en stort de pudding op het
bord.
10 Versier de pudding aan de bovenkant
met de musketsterren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml melk
75 gram kristalsuiker
1 vanillestokje
4 blaadjes witte gelatine (Dr.Oetker)
1 eetl maizena
3 eieren
75 gram blanke rozijnen
6 eetl marasquin (likeur)
500 ml slagroom
1 eetl fijngesneden bigarreaux
(gekonfijte vruchtjes)
• 150 gram bitterkoekjes in kleine stukjes
• 1 zakje (175 gram) chocolade
musketsterren
• tulbandvorm (inhoud 1.5 liter)

Bereiding:
1 Verwarm de melk en de suiker in een
pan met dikke bodem. Snijd het
vanillestokje in de lengte door en
voeg toe aan de melk.
2 Houd 15 min. tegen de kook aan.
Neem het stokje eruit en schraap met
een mesje het merg eruit. Doe het
merg terug in de melk.
3 Neem de pan van het vuur.
4 Week de gelatine 5 min. in water.
5 Meng de maizena met 1 eetl. water
tot een glad papje. Splits de eieren en
klop de eierdooiers door de maizena.
Schenk er al roerende de warme melk

(nagerecht voor 6-8 personen)

Een echte klassieker dus met recht
op het kerstmenu!

Mmmm...wat een feest!!

En... iedere vrijdag:
Buurtborrel Blokhut: open podium
Elke vrijdag tussen 17.00-19.00 uur wordt
de buurtborrel gehouden in de Blokhut.
De week wordt doorgenomen/wilde plan
nen gesmeed en lekkere biertjes geproefd.
We zijn op zoek naar BUURTMUZIKANTEN,
die het leuk vinden om voor een klein
publiek op te treden tijdens de buurt
borrel.Wie wil? Je mag je opgeven bij Eus
van Beijsterveldt (b.v.b@planet.nl) of kom
gewoon met je instrument(en) naar de
Blokhut!
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Column

Buren

Ik zit aan tafel met een lege agenda voor het komende jaar.
De maagdelijk lege dagen schitteren me tegemoet. Geen
afspraken, zeeën van tijd. Het papier knispert nog en is door
niemand omgeslagen of beduimeld, geen koffievlekken of
andere sporen van intensief gebruik. Leeg en wit. Ik hou ervan.
Het eerste wat ik altijd doe is het over
schrijven van de verjaardagen. Leuk is dat.
Mijn vader wordt komend jaar alweer 76
jaar, wat een mooie leeftijd en ik heb hem
nog steeds bij me. Wat een warm gevoel
geeft dat. Hé mijn broer en zijn vriendin
zijn komend jaar 3 jaar samen. Ze hebben
het goed samen. De verjaardag van de
hond. Onze trouwdag. De jaartallen staan
erbij. De tijd lijkt te vliegen als je terugkijkt.
Zoonlief mag volgend jaar zijn autorij
bewijs halen. Jemig, wat zegt dat over mij?
Het is toch pas een paar jaar geleden dat
hij is geboren? Ik schrijf nog even verder.
September, oktober. Goh is mijn schoon
moeder al zo lang dood? Ja dus.
November. Hé, ons buurmeisje wordt 21
dit jaar. Ik weet nog dat we op kraam
bezoek gingen. We woonden hier nog niet
zo lang en hielden ons meer bezig met
feesten en vrienden dan met buren. Niet
veel later kwamen onze kinderen. En nog
meer dan daarvoor ontstond een band
met de buren. De kinderen speelden
samen in de speeltuin. Wij dronken koffie
op het bankje. Van lieverlee gingen de
gesprekken over opvoeden, partners,

erger
nissen en blijdschap. De kinderen
gingen samen naar school. Op het speel
plein bespraken we de verdrietjes en
vrolijkheid van de kinderen en van onszelf.
De buurman zonder kinderen die weer
zo’n heel ander leven leidde, maar wel
naast ons. Fijn om ook over andere dingen
te kunnen praten. Het leven vanuit een
ander perspectief te bekijken. De over
buurvrouw, single, maar tevreden met
haar leven. We kennen elkaar inmiddels al
zo lang. Uit de tijd dat we jong, slank en vol
verwachting in het leven stonden. Inmid
dels heeft het leven vorm gekregen en
hebben we dit leven in meerdere of
mindere mate gedeeld. Soms zagen we
elkaar een poos niet en dan opeens weer
enthousiast zwaaien op straat. Een warmte
vult mijn hart. Heerlijk vertrouwd. In mijn
pyjama en huispak, bijna stiekem, ’s mor
gens vroeg de hond uitlaten. Wie kan het
wat schelen? De andere vroege vogels die
ik tegenkom, laten ook eerst de hond uit.
Om vervolgens thuis met een kop koffie de
krant te lezen voor ze de douche opzoeken.
We groeten elkaar, soms een praatje. Het
vroege tijdstip schept een band. Het is
vreemd. Ik deel mijn leven met relatieve

Agenda Iriswijk
Oud en nieuw
in de Blokhut!
12 januari:: Coverband ‘Wanne’
Blokhut
Nieuwjaarsborrel
januari::
20
Blokhut
1 februari: Start IrisGlow
11 februari: Kindercarnaval
16 maart: Nederland doet
Elke 2e dinsdag van de maand: Pupquiz

31 december:

vreemden. Mensen waar ik niet echt
bewust voor gekozen heb, zoals je kiest
voor vrienden. Maar die een zeker zo
belangrijke rol in mijn leven spelen. Soms
zelfs vrienden worden.
Buren. Je ziet elkaar door fases gaan, een
leven leiden. Verdriet, zorgen en geluk.
Van dichtbij en wat verder weg. Ooit mo
gen we met pensioen en drinken we
samen een glaasje wijn, praten over
vroeger en hebben we het grootste deel
van ons leven met elkaar gedeeld. Dat is
de Iriswijk. We komen binnen als jonge
starters en gaan niet meer weg. Zij die wel
vertrekken, missen ons wijkje vaak nog
lang. Missen ze de wijk niet, dan hoorden
ze hier ook niet echt. Sommigen proberen
nog een poosje contact te houden, maar
ach. We waren buren. En wij zijn dat nog
steeds. De lege dagen in mijn nieuwe
agenda vullen zich langzaam maar zeker.

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
Verschijningsdata volgende nummers:
december, maart, juni. Inleveren kopij Iriskrant
maart: uiterlijk 3 december, 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.
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