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Aan tafel bij Henny
“Nee”, zegt Henny Gevers lachend, 
“de passie voor koken is er niet altijd 
geweest.” Maar ze weet nog wel waar 
die ontstond. “Ik had liefdesverdriet en 
wilde afleiding dus toen ben ik als kok 
meegegaan met een wandelvakantie 
van de reisorganisatie SNP.” 

Later somt ze op wat die passie in 
haar leven heeft 
voortgebracht. 
Het wordt een 
lange lijst van 
initiatieven met 
aan het  einde 
een plan dat het 
komend najaar 
op de rol staat: 
een ‘aanschuif-
maaltijd’ in het 
huis aan de  
Johannes van 
Eindhovenstraat 
waar ze woont 
samen met haar 
man Jan van 
Hal. 

“Het idee is dat 
ik een keer per 
week ga koken voor maximaal tien 
personen die zich van te voren hebben 
aangemeld. We eten met zijn allen aan 
een grote tafel in onze huiskamer. Het 
moet niet alleen lekker zijn maar ook 
gezellig.” 

De nadruk zal liggen op gerechten 
uit de Europese keuken. “Ik hou van 
speciaal eten, het liefst maak ik aparte 
gerechten.” Wat niet betekent dat er niet 
af en toe een hele gewone Hollandse 
stamppot op het menu zal staan. En 
uitsluitend vers natuurlijk, misschien 
zelfs met groenten uit de eigen volkstuin. 

“Wat vind je van  ‘Schuif es aan’?” vraagt 
ze plotseling. Want een naam bedenken 
voor zo’n nieuw initiatief is nog niet 
gemakkelijk. “Het mag in ieder geval 
niet ‘eetidee’ heten want dat bestaat 
al.” Henny bedoelt het buurteten in de 
Blokhut waarvoor ze zelf ooit de aanzet 
gaf.   “Iedere eerste dinsdag van de 

maand kookte ik 
voor ongeveer 50 
mensen. Jan en 
zijn zoon hielpen. 
Later kookten 
we zelfs in twee 
rondes, vroeg in 
de avond voor 
gezinnen met 
jonge kinderen 
en later nog 
een keer voor 
volwassenen.” 

Toen dat ophield 
kwamen de  brui-
loften en partijen. 
“Maar die grote 
hoevee lheden 
gingen me 
tegenstaan, ik 

wilde liever mijn creativiteit gebruiken in 
kleine hapjes.” Smaakvolle en verfijnde 
gerechtjes vinden sindsdien hun weg 
van Henny’s keuken naar feesten en 
recepties. 

Intussen heeft ook haar jongste plan 
een naam: “Het gaat ‘eet-je-mee’ heten. 
Ik denk dat er  in de Irisbuurt behoefte 
aan is. Niet iedereen heeft altijd zin om 
zelf te koken, toch?” 

Raadpleeg voor meer informatie, pagina
8 waar Henny meer toelichting geeft. 
(TV)
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Kroegquiz gaat 
feestelijk van 

start
De zomerstop is op een haar na voltooid 
verleden tijd: dinsdag de negende 
september is het weer tijd voor de pubquiz. 
Iedere tweede dinsdag van de maand 
wordt er in de Blokhut een kroegquiz 
georganiseerd. Een gezellige avond 
waarbij teams tegen elkaar strijden om 
de meeste goede antwoorden. Er worden 
8 rondes van ieder 10 vragen gespeeld: 
vragen over muziek, sport, algemene 
kennis, film, televisie enzovoort.

Buurtbewoners uit de Iriswijk en rondom 
liggende wijken maken ter plekke teams 
van maximaal 5 personen. In september 
gaan we bovendien een feestelijke 
Jumbokroegquiz samenstellen. Dat wil 
zeggen dat er ook een ronde komt die 
speciaal over de Jumbo gaat. Denk dan 
aan de geschiedenis van de Jumbo, 
maar ook vragen over prijzen van 
artikelen. Je krijgt lekkere hapjes in de 
pauze maar daarnaast zorgt de Jumbo 
ook voor mooie prijzen: alle deelnemers 
van het winnende team krijgen een 
boodschappenpakket! De Jumbo stelt dit 
prijzenpakket beschikbaar tot en met het 
einde van het jaar: dus ook de tweede 
dinsdag van oktober, november en 
december kan je dit met je team winnen. 

Datum: dinsdag 9 september 
Aanvang: 20.30 uur: Blokhut Iriswijk aan 
de Adolf van Cortenbachstraat.

Het duurt tot ongeveer 22.30 uur. Kosten: 
1,50 p.p.

Tot dan! Jonneke (de quizmiss)
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14 september: Kabaal am Kanaal 

Het oude podium van de Bakkerij, 
de houten banken van het 
Thunderroadhouse en plastic 
stoelen van Café de Groot. Mooi 
materiaal vol herinneringen, maar 
het is niet wat Kabaal am Kanaal 
zo bijzonder maakt. Dat doen de 
broers Geert en Ruud Tiersma.

Hoe het allemaal begon
Bij het huis van Geert aan de Gabriel 
Metsulaan zit de oude repetitieruimte 
van Slagerij van Kampen. Hier repeteert 
Geert zelf met zijn band, net als bevriende 
artiesten en verschillende jeugdbandjes. 
Acht jaar geleden bedachten Geert en 
Ruud dat het leuk zou zijn om zelf een 
klein festivalletje te organiseren met 
al deze bandjes. Ruud had als oud 
medewerker van o.a. het vroegere 
Folkwoods al ruim 20 jaar ervaring met 
het organiseren van festivals. 

We doen het helemaal zelf
“Geen subsidies, geen sponsors, wij 
wilden de wereld laten zien dat je het 
ook helemaal zelf kan doen. Wel hebben 
we veel mensen en bedrijven om ons 
heen die Kabaal am Kanaal een warm 
hart toedragen. En natuurlijk vrijwilligers, 
het kloppende hart van het festival. Dit 

jaar werken er zo’n 40 mensen mee.” 
Om winst is het de gebroeders Tiersma 
niet te doen. Ze trekken allebei hun 
portemonnee voor het festival en als er 
geld over is gaan ze er samen met de 
vrijwilligers lekker een avondje van eten 
en drinken.

Straffe Madammen en Makke Mannen
Kabaal am kanaal staat bekend om alle 
aandacht voor de kinderen. Want als 
kinderen zich vermaken, zijn ouders ook 
blij. “Daarnaast hebben we ook altijd 
veel leuke bandjes voor jongere ouderen 
en oudere jongere. Drie jaar geleden 
bedachten we dat het misschien ook wel 
leuk was om klassiek aan ons programma 
toe te voegen om de dag mee te beginnen. 
Dit jaar gaan we ook weer iets nieuws 
proberen: een theatervoorstelling van 
Straffe Madammen en Makke Mannen. 
En wie weet wat volgend jaar ons weer 
brengt.”

Terug in de tijd
Het thema van dit jaar is: ‘Terug in de 
tijd’. De kinderen gaan terug naar het 
stenen tijdperk met de Flintstones terwijl 
de ouders lekker kunnen blijven hangen 
in de wereld van Tetris. Onze eigen 
Irisbuurt heeft de eer om jaarlijks de Tetris 

wereldkampioenschappen te houden. Dit 
jaar viel deze activiteit toevallig samen 
met Kabaal am Kanaal. De Tetrishelden 
komen speciaal daarom op Kabaal am 
Kanaal Tetrissen waar iedereen het 
tegen ze op kan nemen. Als je durft, kom 
dan zondag 14 september ergens tussen 
11.30 – 22.55 uur een kijkje nemen op de 
Gabriel Metsulaan. (LH)

Het verhaal achter het meest vrolijkmakende 
festivalletje van Eindhoven

Geert (L) en Ruud Tiersma

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl
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Herberg “Bie de Tantes”

Tien jaar geleden besloten twee 
oud-Iriswijk-bewoonsters, Iet en Moniek 
van de Franciscus Sonniusstraat, hun 
geluk te zoeken in Limburg. De reden 
was dat de keuken van de toenmalige 
werkplek De Landrijt gereorganiseerd 
zou worden. Bovendien was er al een 
connectie met Limburg:  Moniek is 
geboren in Stein. Zodoende verhuisden 
zij in 2004 naar Mechelen en op 8 
augustus van dat jaar opende hun eerste 
Herberg. Dat liep prima, maar toch 
besloten ze om in 2007 nog zuidelijker 
te trekken naar het plaatsje Eys. In Eys 
vonden ze een nog grotere herberg en 
vooral een groot terras.

Een paar weken terug besloten wij om 
daar eens een kijkje te nemen. Het eerste 
dat ons opviel was dat het enorm vol zat.
Iet vertelde dat ze zowel ‘s zomers als 
’s winters veel aanloop hebben van 
fietsers, wandelaars en mensen uit de 
buurt. Zondags na de kerk komen de 
vrouwen servetten vouwen terwijl ze de 
nieuwste roddels uitwisselen. 

Ondertussen hebben ze negentien man 
personeel waarvan negen fulltimers met 
een vast contract. 

De dag van Iet begint ’s morgens om 
negen uur in de keuken. Zelf kookt ze 
niet meer, maar ze is gastvrouw en daar 
heeft ze veel plezier in. Inkopen doen ze 

zo veel mogelijk bij kleine ondernemers 
uit de omgeving en worden daarna 
gebruikt in Limburgse gerechten met 
een Brabantse knipoog. Ook het bier 
en de wijn komen uit de streek. Hun 
eigen ‘Tantes’- bier wordt bijvoorbeeld 

gebrouwen bij brouwerij de Fontein in 
Stein. 

De naam van hun herberg hebben Iet en 
Moniek te danken aan twee zussen die 
vroeger het pand bewoonden en die in 
het dorp de Tantes genoemd werden.

Al met al is het een succesvolle zaak 
en heel gezellig, vanwege de mix van 
Limburgse en Brabantse gezelligheid. 
Mocht je in de buurt zijn is het zeker een 
aanrader. ‘s Maandags en dinsdags zijn 
ze gesloten, want een dag inkopen doen 
en een echte vrije dag hebben ze wel 
verdiend. Wij hebben het in ieder geval 
zeker naar onze zin gehad en genoten 
van het eten: de maaltijdsalade en 
biefstuk waren heerlijk. 

Fantastisch om te zien hoe goed het gaat 
met onze oud-bewoonsters. (AD)

Genieten met een zachte ‘g’
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Geldropseweg leeft weer

De Geldropseweg bloeit op. Met 
dank aan een aantal nieuwe 
winkeltjes. Wat gaat er schuil 
achter die etalages? De Iriskrant 
zoekt het de komende maanden 
uit.

deel 1. Do Mundo van Jordi Bax (38) uit Eindhoven

Open sinds: maart 2014. 

Wat is er te koop? Grappige kadootjes, 
woonaccessoires en kleine meubels. Van 
tassen gemaakt van oude autobanden 
uit Columbia tot doosjes wierook en 
van sloophouten krukjes uit India tot 
een kraskaartwereldkaart waarop je alle 
landen waar je ooit geweest bent kunt 
wegkrassen. 

En waar komt die naam vandaan? Do 
Mundo is Portugees voor ‘van de wereld’. 

“Mensen vragen als ze binnenkomen: is 
dit een wereldwinkel? Dan zeg ik altijd: 
nee, dit is een wereldse winkel. Achter de 
dingen die ik verkoop zit altijd een goed 
verhaal. Ze zijn eerlijk geproduceerd, er 
is geen kinderarbeid aan te pas gekomen 
en ze zijn duurzaam. 
Alles wat hier staat heb ik zelf uitgezocht. 
Klanten zeggen wel eens: je moet hier 
vier keer rondlopen en dan pas heb je 
alles gezien. Dat is ook mijn streven. 
Als je drie weken later terugkomt staan 
er bovendien ook weer allemaal nieuwe 
dingen.
Voor ik deze winkel opende werkte ik 
bij ASML. Ik heb een bedrijfskundige 
opleiding gedaan aan de Fontys, maar 
al snel merkte ik dat het bedrijfsleven het 
niet ging brengen voor mij. Ik voelde me 
er niet thuis. Van deze stap heb ik nog 
geen moment spijt gehad. Het is heel 
relaxed! 
Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan de 
aantrekkingskracht van de Geldropseweg 
en de wijk.” (DB)

OPENINGSTIJDEN: 
ZO/MA: GESLOTEN 
DI/WO/DO: 10-18
VR 10-20 
ZA 10-17

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.

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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Zomer in de 
Irisbuurt
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Het zou overdreven zijn om te stellen dat we over de professionele fotografen struikelen in de Iriswijk, maar 
we mogen wel trots zijn op het grote aantal succesvolle kunstenaars op een klein aantal vierkante meters.

We vroegen ze om hun wijk door hun ogen vast te leggen en trappen af met Ruud Balk.
“Het was voor mij een goede aanleiding om op een bewolkte zondagmiddag eens door de wijk te fietsen! 

Ik wilde de contrasten van de wijk in beeld brengen; van heel groot (Campina) tot heel klein (een muur met 
daarop ‘niet snoeien’ gekrijt).

RUUD BALK
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RUUD BALK

• is als fotograaf en beeldend kunstenaar autodidact

• is met fotografie begonnen als beeldend kunstenaar

• exposities in Nederland, België en Frankrijk

• publikaties in diverse tijdschriften en kranten

• vrij werk is aangekocht door diverse bedrijven 

,particulieren  en collecties van o.a. de Bibliothèque 

Nationale in Parijs.
• werkt nu voornamelijk in opdracht

• voor diverse media o.a. Frits

• o.a. architectuur-portretten

• fotografeert relatief veel binnen de culturele sector : 

muziek-theater-kunst-design

• heeft met 2 vrienden een boek over het bloemencorso 

Valkenswaard gemaakt .

• heeft met dezelfde 2 vrienden 2 fotoboeken over 

Eindhoven gemaakt („Eindhoven 365” en „Eindhoven 

ongekend”).
• is nu bezig met een grote foto serie over de werkruimtes 

van de creatieve industrie in Eindhoven. Een selectie uit 

deze serie was in februari 2013 te zien in Amsterdam 

tijdens de manifestatie “Het Wonder van Eindhoven”.
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Antwerps visrecept van Henny

BEREIDINGSWIJZE:

Maak de aardappelpuree met zout, peper 
en nootmuskaat en melk. Roer er wat 
geraspte kaas door.

Leg de puree met een ijsbolletjestang op 
een bord, 2 of 3 bolletjes. Roer de room 
met de geraspte parmezaanse kaas door 
elkaar en maak af met wat zout en peper. 
Kook de groente net gaar.

(1) Zet het bord met  aardappelpuree 1 
minuut in de magnetron op vol vermogen, 
haal het bord eruit.
(2) Leg de gesneden zalm over de 
bolletjes. Zet nog 1 minuut in de 
magnetron.
(3) Giet de room daar over heen. Zet nog 
1 minuut in de magnetron.Garneer het 
geheel met de gekookte groente.

Gemakkelijk recept als je bezoek krijgt. 
Het kost je 3 minuten p.p. om het af te 
maken in de magnetron. Voor meerdere 
personen, eerst stap 1voor iedereen, dan 
stap 2 etc. Voor 4 personen staat het bord 
dan binnen 4 minuten op tafel.

SMAKELIJK ETEN

Ingrediënten per persoon:
125 gram gesneden gerookte zalm, een portie aardappelpuree, 100 gram 

slagroom,50 gram geraspte parmezaanse kaas.
Groente naar keuze, bijvoorbeeld: peultjes en worteltjes

Het idee van Eet-je-mee
Aanschuiven bij een 2 of 3 gangen 
etentje, afgesloten met koffie/thee, voor 
maximaal 8 personen. Voor iedereen 
die het wel eens fijn vindt om niet zelf 
te hoeven koken, er even geen tijd voor 
heeft, even geen zin heeft om alleen te 
eten, even niet meer weet wat nu weer 
op tafel te zetten en bedenk maar wat 
het voor jou/jullie zou kunnen zijn.

Op www.etenbijhenny.nl kun je zien 
wanneer en wat er geserveerd wordt. 
Iedere keer na een etentje wordt 
de volgende dag het menu voor de 
volgende keer vermeld, en vanaf dat 
moment kun je inschrijven, uiterlijk 
tot de dag ervoor 18.00 uur kun je 
aangeven of je mee wilt eten. 

Ook kun je via email je mailadres 
doorgeven zodat je automatisch 
bericht krijgt over het menu. Als je 
belangstelling hebt dan ook doorgeven 
of je bijvoorbeeld vegetarisch bent, niet 
van vis houdt, of ergens een allergie 
voor hebt. Dan wordt daar, indien 
mogelijk, rekening mee gehouden.

Er wordt wekelijks gekookt op 
woensdag vanaf woensdag 1 oktober. 
De ene week met vlees of vis, de 
andere week vegetarisch.
Het tijdstip: ongeveer van 18.30 uur tot 
20.00 uur
De kosten zijn € 12,50 per persoon: 
een 2 of 3 gangen etentje  inclusief 
koffie of thee ter afsluiting.

Als het idee aanslaat zijn er ook plannen 
om bijvoorbeeld speciale avonden 
te organiseren, zoals mosselavond, 
wildavond, kleine gerechten dinertje, 
stamppottenbuffet en andere ideeën 
van deelnemers.
Daarnaast verzorg ik cateringen, zie 
website
 
Ben erg benieuwd naar de reacties:
 
HENNY

EMAIL ADRES: HENNYGEVERS@TISCALI.NL

INTERNET: WWW.ETENBIJHENNY.NL 

MOBIEL: 06-19875838

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Freekje Groenemans 
Kinderfotografie

De mooie baby- en kinderfoto’s bij je 
thuis of op lokatie

www.freekje groenemans.nl
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We zullen steeds meer zelf moeten doen, 
en moeten zorgen voor elkaar. Dat is een 
maatschappelijke ontwikkeling waar we 
niet omheen kunnen en die we positief 
willen inzetten in de Irisbuurt. Er zijn al 
wat initiatieven in verschillende straten 
en die kunnen we uitbreiden, nieuwe 
ideeën kunnen ontstaan.

Tijdens het nuttigen van een lekkere 
maaltijd hebben we met een groepje 
wijkbewoners om de tafel gezeten 
om dit plan te delen en samen tot een 
mogelijke uitwerking te komen van de 
vragen: hoe kunnen we gebruik maken 
van elkaars talenten, wat zijn behoeften 
van buurtbewoners en op welke wijze 
kunnen we die inzetten; ruilen, vrijwillig, 
betaald?
Na deze avond zijn we tot een 
eerste uitwerking gekomen: Er is een 
besloten Facebook-pagina opgericht 
voor Irisbuurtbewoners: Oog voor de 
Irisbuurt. Om elkaar beter te leren 
kennen en behoeften en talenten ( 
vraag en aanbod) bij elkaar te brengen. 
Zo kan er gevraagd worden om oppas, 
het lenen van spullen, het knippen van 
de heg, een wandelmaatje, hulp bij 
computerproblemen, een chauffeur 
voor een ritje naar het ziekenhuis….
Voorbeelden genoeg. Meldt je aan en 
maak er gebruik van.

Maar dit is slechts een eerste aanzet. 
Niet iedereen heeft Facebook of wil en 
kan daar gebruik van maken. Wel brengt 

het mensen al dichter bij elkaar.
Alleen missen we nog het persoonlijk 
contact waarvan wij denken dat er ook 
genoeg buurtbewoners zijn die daar 
behoefte aan hebben, of gaan krijgen als 
de maatschappelijke ontwikkelingen zich 
doorzetten. Dat betekent dat er nog een 
vervolg komt. Momenten waar mensen 
elkaar kunnen treffen. Wellicht een koffie-
inloop, een inloop met een activiteit, 
huiswerkbegeleiding in de blokhut, 
Engelse les…

Wij denken verder en zouden het fijn 
vinden als jullie met ons meedenken.
Dus denk erover, praat erover en deel je 
ideeën met ons en biedt je talenten aan!
Zo hebben we, en krijgen we steeds 
meer Oog voor de Irisbuurt!

We horen graag van jullie!
Eus van Beijsterveld, Anita van der 
Eerden en Arjanne Frenk

Oog voor de Irisbuurt
Buurtbewoners kunnen iets voor elkaar betekenen!

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Het benkske 
van Femke

Het benkske is weg
Zomaar verdwenen
De verhaaltjes die werden gezegd
Zijn in mijn hoofd gebleven
Van lieverlee tot gulle lach
Blij dat ik bij hun wezen mag
De hondenpraatjes deden me zoveel 

goed
Het waren Mink, Bodhi, Sjenkie en 

Mijnheer Jansen
Ze lieten mijn hartje dansen
Maar het benkske is weg
Nu lopen we zomaar wat rond
Ik voel iets van pech
Maar dankbaar ben ik wel
Zo dankbaar als een hond

Toon Roosen
Iris Art
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Op de rondweg sla je rechtsaf. Niet 
pas bij de Geldropseweg, maar je sluipt 
een stukje naar onze buurt over het 
industrieterrein via de Dirk Boutslaan. 
Daar rijd je en daar doemt het voor je 
op: een imponerende massieve grijze 
kolos. Met z’n voeten bijna op de weg 
staat dit gesloten gebouw. Geen raam te 
bekennen, niets verraadt de functie. Wat 
is dit?
In de jaren zestig is het door Campina 

gebouwd voor de opslag van ijs. Het 
gebouw is een soort grote koelkast, om 
goed te koelen zijn de muren metersdik. 
Het is opgetrokken uit prefab betonnen 
profielen. Al sinds de jaren tachtig is 
het niet meer in gebruik. Slopen is te 
kostbaar, de dikte van de muren is 
enorm en het is niet duidelijk of de grond 
gesaneerd dient te worden. De staat van 
het gebouw is deplorabel; betonrot is 
ingetreden en er groeien bomen op het 

dak. Campina heeft het te koop gezet, 
dus als je interesse hebt, neem contact 
op. Want wat zou dat geweldig zijn, 
een restaurant of een appartement hier 
bovenop, met een fantastisch uitzicht 
op het Glorieuxpark en de rest van de 
omgeving. Als iemand dit gaat doen, 
komt deze krant graag langs voor weer 
een stukje, want dan is onze buurt een 
heel bijzonder gebouw rijk! (OR)

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

Geldropseweg 111 - 5611 SE  Eindhoven

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

z i c h t b a a r  e n  m e e t b a a r  r e s u l t a a t  i n  k i l o ’ s  e n  c m ’ s

strakkere 
billen, benen 

of buik?

Dirk Boutslaan 2

Bijzondere gebouwen in de Irisbuurt
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De doorbraak van Steven Spielberg 
was toch echt wel Jaws uit 1975. Het 
is geen goed idee om deze film vlák 
voor de zomervakantie te kijken. Het 
is duidelijk één van de beste horror-
films met een dier als boosdoener. 
Bij Hollywoods Top 10, een webshow 
die zich specialiseert op films, staat 
Jaws in de top 10 films met de beste 
openingsscènes op nummer 7. 
Typisch iets van Spielberg, die goede 
openingsscènes. Wat te denken 
van de openingsscènes van Saving 
Private Ryan (1998) of Raiders Of 
The Lost Ark (1981). Een leuk weetje 
van Jaws is dat de haai die werd 
gebruikt voor de film de naam Bruce 
kreeg. Dat was namelijk ook de 

naam van Spierlberg’s tandarts. 28 
jaar later verscheen Finding Nemo 
(2003), en in die film verscheen een 
grote witte haai met als naam........... 
Bruce. Toeval misschien? Een 
ontzettend spannende film is Jaws 
wel. Op een eiland moeten een sheriff 
(Roy Scheider), een bioloog (Richard 
Dreyfuss) en een haaienjager 
(Robert Shaw) een haai doden die 
in de buurt van een toeristisch eiland 
rondzwemt. Wat een taak, en wat een 
film. Één ding kunnen we vaststellen: 
John Williams bedacht voor deze film 
de meest spannende muziek in de 
filmgeschiedenis. En als je deze film 
nog niet hebt gezien, kun je nog lang 
niet dood. 

Het kakelverse sprankelend 
nieuwe Iriskoor zoekt nieuwe leden 

(mannen en vrouwen). De eisen 
zijn minimaal, zin in zingen is het 
allerbelangrijkste. We repeteren 

tweewekelijks in de Blokhut onder 
leiding van een professionele 

dirigente. De eerstvolgende repetitie 
is op maandag 1 september van 

20.00 - 22.00 uur. Je bent van harte 
welkom!

OPROEP

‘Voorlopig even niet naar zee.....’

Steunpunt Mantelzorg Verlicht start 
in september met het project ‘Samen 
even uit de zorg’. Mantelzorgers kunnen 
samen met degene die zij zorg geven op 
adem komen in een andere omgeving. 
Het project vindt plaats op twee 
verschillende locaties in Eindhoven. 
Op donderdagmiddag 25 september 
start het project in het Milieu Educatief 
Centrum (MEC) in de Genneper Parken 
en op dinsdagmiddag 30 september in 
het Theehuis in de tuin van Peppelrode. 

Voor mantelzorgers die langdurig zorgen 
voor een ander is het van groot belang 
dat ze af en toe in een ontspannen 
sfeer even op adem kunnen komen. Dit 
zorgt ervoor dat ze het beter vol kunnen 
houden zonder zelf op te branden. Om 
hier een helpende hand in te bieden start 
het Steunpunt Mantelzorg Verlicht samen 
met andere organisaties het project 
‘Samen even uit de zorg’.

Mantelzorgers zijn vrij om hun eigen 
invulling te geven aan deze middagen. Er 
is voldoende begeleiding aanwezig om 
alleen een stukje te gaan wandelen of om 
met andere mantelzorgers wat te drinken. 
Maar natuurlijk kunnen mantelzorgers 
ook gezellig samen met hun naaste mee 
doen aan bijvoorbeeld een wandeling, 
een bezoek aan de boerderij of een 
creatieve activiteit. (DB)

Locatie en data
• Donderdag 25 september, 16 oktober, 
13 november en 11 december 14.00 – 
16.00 uur in Milieu Educatief Centrum 
(MEC) in de Genneper Parken. 

• Dinsdag 30 september, 21 oktober, 18 
november en 9 december 14.00 – 16.00 
uur in het Theehuis in Peppelrode.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden 
kan men contact opnemen via 
telefoonnummer 088 0031 288 of info@
mantelzorgverlicht.nl. 
Op mantelzorgverlicht.nl staat eveneeens 
meer info.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en 
hebt u belangstelling voor dit project, 
neem dan ook contact op met Steunpunt 
Mantelzorg Verlicht.

Mantelzorg - Samen even uit de zorg

Kanaaldijk Zuid 13a

F I LMT IP
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Het verdwijnen van 
het hondenuitlaatveld 

(nu Irishof) is voor veel mensen in onze 
wijk toch wel ingrijpend geweest. Voor 
de mensen die er hun hond uitlieten 
natuurlijk, maar zeker ook voor de 
omwonenden. Ik weet wel wat ik liever 
zie als ik ’s morgens mijn gordijnen open 
doe. Een bloemenveld dat ontwaakt 
in de ochtendzon of een bouwplaats 
met alle stof en herrie die erbij hoort. 
Eén van de mensen waarvan ik zeker 
weet dat hij het veld mist is Toon. In 
de zomer zette hij zijn poortje open en 
vanuit zijn tuinstoel had hij een prachtig 
uitzicht. Maar nog belangrijker was de 
gezelligheid die ermee gepaard ging. 
Veel hondenbezitters staken hun hoofd 
even om de hoek om gedag te zeggen 
of een praatje te maken terwijl hun hond 
zichzelf uitliet op het veld. Na de lange 
stille winter was dat een verademing. Als 
de zon in de namiddag zijn tuintje had 
verlaten, verplaatste hij de tuinstoel naar 
het veld. Daar pikte hij de laatste stralen 
zon en gezelligheid mee onder het genot 
van een biertje of het zoveelste kopje 
thee.
Nu het hondenuitlaatveld een bouwplaats 
is geworden, blijft zijn poortje dicht. 
Hij heeft het even geprobeerd maar 
er was geen lol meer aan. Er kwam 
niemand meer langs, zijn uitzicht stemde 
hem bedroefd en de gezelligheid was 

verdwenen. Iedere dag werd hij een 
beetje stiller. Ach hij luisterde nog wel 
naar Omroep Brabant op de radio, maar 
echt gezellig was het niet meer. We 
zagen het gebeuren maar wat kun je 
eraan doen? Tot we bedachten dat hij 
het bankje uit de achtertuin best onder 
zijn raam aan de voorkant kon zetten. 
In eerste instantie stribbelde hij tegen, 
vond hij het niet gepast. Dat hoorde niet 
in onze wijk, vond Toon. Uiteindelijk is het 
bankje toch verhuisd van de achtertuin 
naar de “voortuin” en wat is hij er gelukkig 
mee. Enthousiast vertelt hij aan het 
einde van de dag welke mensen op zijn 
bankje hebben gezeten voor een praatje. 
Wie hij nu weer heeft gezien en welke 
nieuwtjes hem ter ore zijn gekomen. 
Niets ontgaat hem in de straat. Vreemde 
snuiters worden nauwlettend in de gaten 
gehouden en zo waakt hij ook nog een 
beetje over de veiligheid van zijn buren.
Maar alles heeft een keerzijde. Zo krijgt 
hij ook wel eens bezoek waar hij minder 
blij mee is. Niet omdat hij deze mensen 
veroordeelt of niet aardig vindt, maar 
door hun negatieve verhalen en gedrag. 
Wanneer mensen met akelige verhalen 
en gemopper op zijn bankje komen 
zitten, heeft hij daar last van. Vrolijke 
verhalen en goed nieuws heeft zijn hart 
nodig. Je doet hem het grootste plezier 
door een leuke mop te vertellen of een 
mooi verhaal. Een vrolijke begroeting 

vindt hij ook al fijn. En hoeveel moeite is 
dat nou? Dus loop eens langs zijn bankje 
in de Lodewijk Houbenstraat en trakteer 
hem op een vrolijke groet, een goede 
mop of een leuk verhaal. Sommige 
mensen hebben niet meer nodig dan dat 
om gelukkig te zijn. En hoe mooi is dat?

 Column Het bankje van Toon
Door Jorinde

Nuttige adressen

Colofon
Oplage 1150
Redactie:
Daphne Broers (eindredactie), Anneke 
Derkx, Linda Hoogsteden, Henk Kok, 
Maurice Moll (Facebook), Odette 
Rooijmans, Tonnie Vossen (site), 
Sandra Wubben (opmaak).

Iriskrant@gmail.com
Tonnie@isrisbuurt.nl

Tips, ideeën en artikelen zijn altijd 
welkom. Het winternummer verschijnt 
in december. Kopij inleveren vóór 15 
november.

W W W. I R I S B U U R T. N L

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

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


