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Buurtcoach

Buurteten, Halloween, Pannenkoeken-
woensdag, Fritzen, de Buurtquiz: dat 
maakt de Iriswijk een extra bijzondere 
plek om te wonen. 
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IRISBUURT

AGENDA

1 dec - Fritzen

7 dec - Pannenkoeken-  

             woensdag

15 dec - Fritzen

16 dec - IrisEetIdee

21 dec - Pannenkoeken-  

               woensdag kerst-

               stukjes maken

31 dec - Jumboliebollen

15 jan - Nieuwjaarsreceptie

3 feb - IrisEetIdee

24 mrt - IrisEetIdee

Bovenop het feit dat er hele leuke mensen 
wonen en dat je in drie minuten in de stad 
bent natuurlijk. Dankzij de vrijwilligers 
uit de buurt kunnen we hier allemaal 
van genieten. Maar om dit -en meer- te 
kunnen blijven doen zijn er vrijwilligers 
nodig.

Handjes gezocht
Freekje Groenemans, actief bij Vrienden 
voor de Blokhut en Pannenkoeken-
woensdag: “Ik zou het mooi vinden 
als het enthousiasme wat we zagen bij 
de inzameling voor ‘Vrienden van de 
Blokhut’ ook terug zien in handjes. Vele 
handen maken licht werk en als het voor 
vrijwilligers te veel tijd kost, stoppen ze 
ermee. Dat zou een groot gemis zijn, nu 
en in de toekomst.”

Wat kun jij doen?
Als elk huishouden twee uur per jaar iets 
voor de buurt zou doen, hebben we een 
volle agenda voor de Blokhut en een nóg 

fi jnere plek om te wonen. Daarom roepen 
we buurtbewoners op om mee te doen 
aan deze nieuwe inzameling: “Met twee 
uur per jaar ben je klaar”. We vragen je 

“Met twee uur per jaar ben je klaar!”

Buurtcoach Nienke Flaman

niet om geld, maar om je tijd. 
Bak bv af en toe een pannenkoek op 
woensdag, geef een cursus dammen, 
organiseer een borrel, een rommelmarkt.
De buurt en de Blokhut zijn ook van jou!

Buurtcoach
We hebben ondersteuning voor 
vrijwilligers in de Iriswijk: Buurtcoaches. 
Deze mensen kunnen je helpen bij wat 
je wilt organiseren. Bijvoorbeeld bij het 
vinden van andere vrijwilligers, of het 
krijgen van geld voor een leuk initiatief, 
iemand die een fl yer maakt, mensen 
die dit verspreiden, spullen die je kunt 
gebruiken. De buurtcoach helpt je zodat 
jij iets leuks kan doen voor de buurt. 
Makkelijk he!

Aan de slag!
Heb je een leuk idee? Wil je aan de 
slag? We hebben op dit moment 3 
buurtcoaches: Nienke Flaman, Okke 
Hendriksen en Herman Elenbaas. I LH

Buurtcoach Okke Hendriksen Buurtcoach Herman Elenbaas
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Op 5 oktober 2016 waren 
onwonenden van de Breitnerstraat, 
Lucas Gasselstaat en Dirk 
Boutslaan uitgenodigd op het 
gemeentehuis voor een toelichting 
op het voorgenomen groot 
onderhoud. Een overzicht van de 
plannen....

De  reden van de werkzaamheden 
is noodzakelijk onderhoud aan 
het riool en de bestrating. Voor de 
gemeente een aanleiding om deze 
her in te richten. De fundering, rijbaan, 
riolering, parkeerstroken en trottoirs 
worden vernieuwd. Ook komt er een 
regenwaterriool en wordt er meer groen 
gepland.

Het ontwerp is een uitwerking van de 
mobiliteitsvisie ‘Eindhoven op weg’. In 
deze visie is beschreven dat verkeer 
naar het centrum in de toekomst meer  
via de Kanaaldijk-Zuid (langs het kanaal) 
zal plaatsvinden. Verkeer dat de stad 
uit gaat wordt naar de ring geleid via 
de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat 
en Dirk Boutslaan. De Geldropseweg 
zal een minder grote rol krijgen in de 
ontsluiting.  De aansluiting aan de ring en 
de inrichting van de Geldropseweg zijn 
nog niet uitgewerkt of gepland.

De gepresenteerde inrichting van 
de straten houdt  rekening met de 
toekomstige toename aan verkeer. De 
weg zal een 50km/h weg worden met 
aan weerszijde fi etspaden in rood asfalt, 
een smalle straat en groenstroken. Voor 
vrachtwagens worden parkeerstroken 
aangelegd aan de zuidzijde van de Dirk 
Boutslaan ter hoogte van de nieuwbouw 
van het Augustinianum en de geplande 
nieuwe woningen hier rondom. 

Voor de inrichting van de Lucas 
Gasselstraat zijn twee voorstellen 
gemaakt. Voorstel 1 bevat een ventweg 
met daaraan langsparkeerplaatsen. 
Voorstel 2 gaat uit parkeerplaatsen die 
haaks op de bestaande inritten worden 
geplaatst.

Het defi nitieve ontwerp wordt eind 
2016 op de website van de gemeente  
geplaatst (http://www.eindhoven.nl/stad/
stadsdelen/stadsdeel-stratum-2/Groot-
onderhoud-Dirk-Boutslaan). Start van 
de werkzaamheden staat gepland voor 
2017. I AW

Groot onderhoud Dirk Boutslaan

1a. Voorstel 1 voor de Lucas Gasselstraat bevat een ventweg met daaraan 
langsparkeerplaatsen. 

1b. Voorstel 2 voor de Lucas Gasselstraat gaat uit van parkeerplaatsen die haaks op de 
bestaande inritten worden geplaatst

2. Eenrichtingsverkeer Breitnerstraat 3. Inritconstructie Gabriël Metsulaan

Kanaaldijk-Zuid

Lucas Gasselstraat

Dirk Boutslaan

Breitnerstraat

2.

1a/b.  3.
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Op 21 oktober is Henny Gevers overleden, echtgenote van Jan 
van Hal, met wie ze in de Johannes van Eindhovenstraat woon-
de. De Irisbuurt heeft veel aan haar te danken. Legendarisch 
zijn de buurtmaaltijden waar ze aan meewerkte, de hapjesbuf-
fetten die vanuit haar keuken op feesten in de Blokhut werden 
geserveerd en de maaltijden waar ze bij haar thuis gasten van 
liet genieten. Henny en goed eten vormden een hecht verbond.

Een bloemlezing van haar favorieten gerechten zijn nu gebun-
deld in ‘Henny’s receptenboekje’ dat bij haar afscheidsbijeen-
komst werd uitgedeeld. Daaruit komt ook dit recept voor een 
zuurkoolschotel. Voedzame kost voor een winterse avond uit 
een bundel met als ondertitel: ‘Recept voor een goed leven’ 
I TV

Afscheid Henny

“ONZE MINIBIEB.......”
‘Samen voor Eindhoven’, een organisatie die bedrijven kop-
pelt aan maatschappelijke initiatieven, wil dit jaar nog honderd 
minibiebs realiseren in Eindhoven. Dit ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek. Dit initiatief is 
genomen, om het lezen in de stad te promoten!

Aangezien ik al vele maanden een ‘boekendoos’ bij m’n voor-
deur had staan, wat allerlei mensen nieuwsgierig maakte van: 
“Zit er iets bij wat ik leuk vind?”, besloot ik mee te doen met 
de loting voor een minibieb. Ik schreef een enthousiaste mail 
én.........”U heeft voor uw buurt een minibieb gewonnen – ge-
feliciteerd!”

Sinds 13 oktober staat dit geweldige leuke kastje nu naast m’n 
voordeur - Lodewijk Houbenstraat 4 – en zeer regelmatig wordt 
het bezocht. Er staan fi jne leesboeken in en inmiddels ligt er 
ook een stapel jeugdboeken. 

Kom gerust langs: ze is 7 dagen per week, 24 uur per dag open. 
Dus als je niet kunt slapen.........I NB

ZUURKOOL OVENSCHOTEL
Ingrediënten:
500 gr aardappels, 20 gr boter, 1,5 dl melk, zout, peper, nootmuskaat, 
300 gr zuurkool, 1 ui, 100 gr rooktofu, 250 gr champignons, 30 gr 
boter. Om te bestrooien: 3 el paneermeel, 10 gr boter.

Bereiding:
Aardappels gaarkoken. Met de boter, de melk, zout, peper en 
nootmuskaat een smeuïge puree van maken. Zuurkool kleinsnijden, 
ui snipperen, rooktofu in kleine blokjes en champignons in schijfjes. 
Boter verwarmen en de ui glazig bakken. Voeg rook tofu en 
champignons toe. Roer alles goed door. Na 5 minuten de zuurkool 
erbij en 5 minuten mee laten stoven. Oven voorverwarmen op 
225 graden, ovenschotel invetten. Helft van aardappelpuree hierin 
doen, daarop het zuurkoolmengsel en daarop de rest van de puree. 
Paneermeel en boter erover en 20 minuten in de oven. Serveer er 
bietensalade bij.
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Mevrouw Beukenoot IHK

Hoe kan je je 
zo thuis voelen 
tussen de conga’s, 
djembés en meer 
dan honderd andere 
slaginstrumenten en 

toch nooit in Afrika zijn geweest? Ik vraag 
het aan Anneke Boogaard, lelieblanke 
muzikante mevrouw Beukenoot. Zij zetelt 
in het Paradijs, de ruimte tegenover de 
Blokhut, waar stevig wordt gemusiceerd, 
maar waar je buiten niets van hoort.

An’s Parardijs
Nadat ik aanbel, gaat de deur open 
en laat Anneke Boogaard me binnen. 
Als een sjamaan, met belletjes rond 

beide enkels dirigeert ze me naar de 
oefenruimte. “Ik ben nog even bezig 
met deze twee cursisten, kijk maar 
vast even rond”. Ik val midden in de 
‘Instuif”, waar ze probeert iedere cursist 
op eigen niveau gezamenlijk muziek te 
laten maken. Anneke vond haar passie 
Afrikaanse ritmische muziek maken op 
haar zesentwintigste, na haar studie 
aan het Instituut Schoevers en de 
Pedagogische Academie, toen ze bij 
toeval terecht kwam op een festival. Daar 
speelde iemand op conga’s en werd door 
bezoekers in een enorme kring gedanst 
op Afrikaanse ritmes. Ze was er zo door 
geraakt dat dit haar verdere loopbaan 
bepaalde. En die is kleurrijk. 

Van zelf musiceren naar workshops
Anneke speelde in bandjes, orga-
niseerde jamsessies en gaf lessen in 
de avonduren bij haar thuis. Tot ze in 
1995 besloot haar B.V. mw. Beukenoot 
Percussieworkshops te starten. Vanaf 
dat moment vloeiden haar percussie 
passie en haar didactische talenten 
samen. Met workshops aan bedrijven 
verdiende ze een goede boterham. Met 
haar gespaarde kapitaal kocht ze haar 
ruimte die nu An’s Paradijs heet. Ze 
verbouwde die zelf tot een oefenruimte 
waar de decibellen niet verder reiken 
dan de binnenzijde van de deur. In deze 
ruimte oefent nog steeds Eindhoven’s 
oudste samba band ‘Osmalandros’.  
Verder oefenen er twee koren ‘Umoja’, 
een vrouwenkoor, en Kuzobond. Een 
woordgrapje vrij naar: “Geen koe zo bont 
of er zit wel een vlekje aan”. Oftewel, 
iedereen kan zingen, al is het niet perfect.

Meest bijzonder workshop klanten
Anneke is tot mijn verbazing nog nooit 
in Afrika geweest. “Te ver vliegen en te 
warm”. Gevraagd naar haar vreemdste 
en grootste workshop, vertelt ze dat ze 
ooit de hele CDA top liet trommelen en 
haar grootste evenement bestond uit 
twaalfhonderd trommelende werknemers 
in het PSV stadion. Nu doet ze het wat 
rustiger aan. Wil je meer weten, kijk dan 
op haar website www.beukenoot.nl of ga 
langs op 27 januari 2017. Vanaf 20.00 
uur opent het Paradijs haar deur voor het 
‘Open Podium’, voor iedereen die in tien 
minuten iets aan het publiek wil tonen. 
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Jumboliebollen
Ook dit jaar kunnen wij in de Jumbo op zaterdag  31 december oliebollen / appelbeignets 
verkopen. Na het daverende succes van vorig jaar, gaan wij er met elkaar natuurlijk 
weer een geweldig feest van maken! Het geld wat wij er mee verdienen is voor 
verlichting in de Boomvlonder, om de Bevrijdingsboom prachtig uit te lichten.

Dus.........noteer deze datum maar alvast in je agenda, want er zijn vele ‘kraamhulpen’ 
nodig! Jullie lezen verder op ’t OOG I NB

Woonbedrijf ‘bakt het groen’!

Op 7 september heeft het Woonbedrijf alle 45 eensgezinswoningen in het oude gedeelte 
van de Irisbuurt een heel verrassend cadeau gegeven: alle plantenbakken boven 
de voordeuren werden voorzien van plantjes! Op deze zonnige woensdagmiddag 
ging het weer gezellig op z’n “Irisbuurt’s” toe – vele bewoners en kinderen kwamen 
meehelpen om de planten in de bakken te doen. Vervolgens zorgde een hoogwerker 
ervoor dat de bakken boven de voordeuren geplaatst werden. Het werd nog doller 
toen een échte ijskraam de straat kwam binnen gereden en iedereen getrakteerd 
werd op een heerlijk ijsje!

Dit alles gaf het Woonbedrijf aan de bewoners als dank, voor de overlast die zij 
ondervonden de laatste maanden, bij de schilderwerkzaamheden. INB

Freekje Groenemans 
Kinderfotografi e

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

www.freekje groenemans.nl

IN DE DROOMWERELD BEN JE THUIS!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en professionele opvang aan kinderen 
tussen nul en dertien jaar. 

Onze organisatie kenmerkt zich door een open sfeer en klantgerichtheid. 
Wij bieden:

• Gecertifi ceerde VVE-opvang
• Buitenschoolse opvang
• Vakantieopvang en opvang op     
   studiedagen

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons bereiken op 
telefoonnummer 040-2134296. Neem ook eens een kijkje op onze website! 

www.dedroomwereld.nl.

• Dagopvang
• Peuteropvang

De Lichtstad
 

Eindhoven is mijn stad
Hij doet me altijd wat
De straten en pleinen
Met het Stratumseind
Het maakt van mij een andere 

vent
De Dommel die door de stad 

meandert
Hebben me ook veranderd
De neons en het licht
En op Welschap het vergezicht
Het rood en wit is mijn club
Eindhoven is de stad van hup
Een stad met veel gekke 

mensen
Iets anders kan ik mij niet 

wensen
Je bent mijn kerst en carnaval
Eindhoven je bent het bovenal

 
Toon Roosen
Iris Art
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Een nieuwe stijl voor de Blokhut!
Tijdens de brain-
stormavond over 
de toekomst van 
de Blokhut (in 
mei 2015) was 
een veelgehoorde 
terugkoppeling 

dat men de Blokhut veel te donker en 
ongezellig vond. We werden het er al snel 
over eens dat daar iets aan veranderd 
zou moeten worden, maar hoe? Amelie 
Viaux, deskundig op het gebied van 
vormgeving en beeldende kunst, gaf bij 
een van de vervolgsessies aan dat als de 
Blokhut aangepakt wordt, het belangrijk 
is dat het totaalplaatje helemaal klopt. 
Één stijl voor de Blokhut dus.

Eind vorig jaar zijn er door meerdere 
enthousiaste buurtbewoners mood-
boards voor de Blokhut opgesteld waar 
de Irisbuurters op konden stemmen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het 
winnende moodboard was die met het 

thema “natuur”: een lichte, groene stijl 
met houtelementen en een bossfeer. Fris 
en toch helemaal passend bij de Blokhut.

Met dit moodboard onder de arm heeft 
Anja Ligtenberg samen met Ingrid 
Verstraaten (oud-Irisbuurter en styliste 
van beroep) een stijlgroep opgezet met 
buurtgenoten. Deze groep heeft op basis 
van het thema Natuur de gewenste stijl 
voor de Blokhut verder uitgewerkt met 
concrete ideeën en plannen.

In grote lijnen is het idee dat de Blokhut 
rust uitstraalt en licht oogt, maar dat 
de hoofdruimte wel multifunctioneel 
blijft. Dat willen we bereiken door als 
basiskleuren wit met verschillende tinten 
groen te gebruiken. 

Ook zullen we de ruimte inrichten met 
verplaatsbare meubels en objecten, 
zodat er knusse plekken gecreëerd 
kunnen worden waar het fi jn verblijven is 

als er weinig aanwezigen in de Blokhut 
zijn, maar er ook ruimte blijft voor grotere 
bijeenkomsten.

In oktober is er een aantal weekenden 
fl ink aangepakt door verschillende 
buurtbewoners, onder leiding van Lucie 
Arends. De hele binnenkant van de 
Blokhut werd ontruimd, geschuurd, 
gegrond, gelakt en nog eens gelakt. 
Dankzij een royale sponsor konden we 
dit voor zeer lage kosten bewerkstelligen. 
Want door de fi nanciële situatie van de 
Blokhut en de bijkomende kosten van 
een dergelijke transformatie is het niet 
mogelijk om in één klap alle plannen tot 
uitvoer te brengen.  Daarom willen we 
de komende jaren stukje bij beetje de 
verandering doorvoeren. 

Het resultaat van het schilderwerk heeft 
in ieder geval direct een enorm effect 
waardoor de Blokhut nu al stukken lichter 
oogt. Kom daarom snel een keer kijken op 
bijvoorbeeld een pannenkoekenmiddag, 
de vrijdagmiddagborrel of bij het Fritzen! 
I MV

Stijlfacts:

Kleuren: Wit (RAL9010) / donker groen/
blauw (Histor S3010-B90G)  / Licht groen/
blauw (Flexa PO.15.35)

De bakstenen schouw wordt afgetimmerd 
en vervolgens behangen met bladprint 
behang. De bar, schuifmuur, en de vloer 
gaan komende jaren ook aangepakt 
worden.

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

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven

Stijlfacts:

Kleuren: Wit (RAL9010) / donker groen/
blauw (Histor S3010-B90G)  / Licht groen/
blauw (Flexa PO.15.35)

De bakstenen schouw wordt afgetimmerd
en vervolgens behangen met bladprint
behang. De bar, schuifmuur, en de vloer 
gaan komende jaren ook aangepakt
worden.
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Op vrijdag 16 december gaan we een 
driegangenmenu maken in Kerstsfeer. 
Het hoofdgerecht is vlees. Wil je 
vegetarisch eten, dan kan dat. Wel bij 
aanmelding doorgeven. Het eten begint 
om 19.00, maar je bent ook eerder van 
harte welkom voor een drankje vooraf. 
Rond 21.00 zijn we klaar met eten. Als je 
dat wilt kan daarna nog een kopje koffi e 
of een borreltje gedronken worden.

De kosten zijn € 7,50 voor volwassen en 
voor kinderen tot 12 jaar € 4,50. Je kunt 
je opgeven op de vrijdagmiddagborrel, 
vanaf 17.00 uur in de Blokhut op 
2 en 9 december en daar contant 
betalen of via e-mail op iris.eetidee@
gmail.com en het geld overmaken op 
NL08ASNB0933094361. In verband 
met de inkopen sluit de inschrijving 
op 13 december. Niet betaald is niet 
gereserveerd.

Op 23 september was er een gezellig 
diner in Spaanse sfeer en op 4 november 
hebben we met zijn allen mosselen met 
friet of kabeljauw gegeten. 

We gaan ongeveer elke zes weken 
voor jullie koken, als er voldoende 
belangstelling is. We zouden het ook 
leuk vinden als er mensen, van hier of uit 
andere landen, zijn, die ideeën hebben 
over het menu. Je hoeft het niet alleen 
te doen, wij koken mee! De volgende 
Iris Buurteten zijn op 3 februari en 24 
maart. Zet het in je agenda. Volg ons op 
Facebook, Oog voor de Irisbuurt.

IrisEetIdee

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Boomvlonder
Op 18 september 2016 werd de 
boomvlonder aan de Adolf van 
Cortenbachstraat offi cïeel geopend. 
Stadsdichter van Eindhoven, Nienke 
Esther Grooten, was er met haar tiepfi ets 
en liet zich inspireren tot het volgende 
gedicht:

Eindhoven, 18 september 2016  

71 jaar geleden werd hier
Een tentstokje in de grond gezet

Intussen overtuigend boom
Waar kinderen, geschminkt, verkleed

Omheen rennen en zaklopen,
Blikgooien, eierlepelen
In alle vrijheid. Alsof het

Vanzelfsprekend is. Kinderen

Van de planters van de Vrijheids-
Boom lopen hier tussendoor

De mensen die hier wonen, staan
Stil bij deze boom, vieren door

Dat 71 jaar geleden Eindhoven
Werd bevrijd. Nu klimt in een tuigje
Aan een touwtje een klein tijgertje

Naar boven tot bijna boven in

De kruin. Het kind zwaait naar
Beneden, naar het feestje, naar

Zijn vriendjes. Waarschijnlijk
Heeft hij geen idee wat deze boom

Betekent. Toch laat hij het vol overtuiging 
zien.
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Voor de laatste 3 
‘etappes’ van de 
Van Goghfi etsroute 
bedacht ik er maar 
eens een korte 
vakantie van te 
maken.

Zodoende vertrok 
ik maandag  8 
augustus voor 
vier dagen  lich-
telijk bepakt en 
bezakt en goed 
voorbereid, richting 
West-Brabant. Via 
Liempde en Boxtel, 

reed ik naar Helvoirt. In dit knusse dorp 
heeft Ds. Van Gogh gestaan (1871-
1875). Vincent kwam hier regelmatig op 
bezoek en maakte enkele schetsen van 
de omgeving. Ik vervolgde mijn route 
en kwam via de rand van de Loonse- 
en Drunense duinen en Udenhout, bij 
Oisterwijk uit. Hier had ik mijn eerste 
overnachting bij “Vrienden op de fi ets”, 
(www.vriendenopdefi ets.nl) wat toch altijd 
weer een verrassing is! De gastvrouw 
bleek ‘directrice’ van de VVV te zijn en 
zij kon mij van alles vertellen over de 
omgeving. Erg leuk.

De tweede dag reed ik door Tilburg, 
vol verdwalingen......! In deze stad ging 
Vincent naar de HBS en kreeg hier 
tekenles. Ik ging verder op pad en fi etste 
langs Alphen. Een bijzondere mooie 
tocht door de Bredase bossen gemaakt. 
Kwam door Ulvenhout, Breda, Etten-Leur 
en Hoeven, op weg naar Zevenbergen. 
Hier kwam ik bij een boerderij-camping 
uit, waar ik de enige gast was en sliep in 
een knus blokhutje. Geweldig! 

Op de derde dag kon ik m’n nieuwe 
regenpak aan.......leuk! Weer helemaal 
blij en fris fi etste ik vele en vele km’s 
naar Zundert. Ik genoot toch zo! Ja, in 
Zundert is Vincent geboren en ik heb er 
echt de tijd voor genomen in dit dorp. 
Zeker de moeite waard hiereens naar toe 
te gaan. Moest me nog haasten om op 
tijd in Chaam te zijn, wat toch nog 2 uur 
fi etsen bleek. De gastman wilde mij net 
om 20.30 uur bellen waar ik bleef! Deze 
nacht bracht ik door in een aangebouwd 
appartement. Weer totaal anders. Na 
een heerlijk ontbijt en mooi gesprek met 
de man, werd ik uitgezwaaid voor......

.........de vierde en laatste dag! Regen, 
oeps, alleen maar regen! Maar ook 
dat..........hoort toch bij deze hobby? 

Het was immens stil op de weg en in de 
bossen, waar ik weer vele, maar echt 
vele km’s doorheen reed. Prachtig. Na 
93 km. was ik thuis: zo voldaan, trots op 
het regenpak!, zo genoten van deze 427 
km. en van de mensen die ik onderweg 
mocht ontmoeten. Deze korte vakantie 
had de gevoelsbeleving van heel lang 
weggeweest te zijn......!

Hiermee sluit ik Noor’s Rondje helemaal 
af en hoop dat jullie er plezier aan hebben 
beleefd. Ik ga op zoek naar een nieuw 
item - wie weet!

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Hulp
in het 
huishouden

Voor meer informatie:
www.gascogne.nl of 040-2903043

Onze medewerkers zijn opgeleid, 
verzekerd, in loondienst en worden 
vervangen tijdens verlof of ziekte.

Nú voor

€12,50
per uur

Voor alle inwoners van Eindhoven:
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“Nee, we hebben ze niet gezaaid of gekweekt”, zegt Stefan 
Pfundtner van de moestuingroep. ‘Ze zijn helemaal spontaan 
en buiten ons om opgekomen.” Hij heeft er wel een verklaring 
voor: “De paddenstoelen zijn in de tuin gekomen door de 
houtsnippers. Daar zitten ‘schimmeldraden’ in en als de 
omstandigheden goed zijn, bijvoorbeeld vochtig weer, dan 
schieten ze zo uit de grond. “

Paddenstoelen zijn goed voor de grond
Stefan is er blij mee, want paddenstoelen zorgen ervoor dat het 
hout van de houtsnippers verteert en dat is goed voor de grond. 
Maar zolang niemand weet of ze eetbaar zijn, kunnen mensen 
er maar beter vanaf blijven.  Wat wel weer een andere vraagt 
oproept: “Als deze soort het zo goed doet in de buurtmoestuin, is 
het dan geen idee om voor volgend jaar eetbare paddenstoelen 
te gaan kweken?“ Daar hoeft Stefan niet lang over na te 
denken. Hij is voor, dus als iemand interesse heeft om zich te 
gaan verdiepen in het kweken van eetbare paddenstoelen dan 
is ‘ie welkom. De buurtmoestuin maakt er graag ruimte voor vrij. 

Weinig oogst, wel veel voldoening
Terugkijkend op het eerste jaar, heeft de buurtmoestuin niet 
heel veel oogst opgeleverd, maar des te meer voldoening. Het 
geploeter van de moestuingroep heeft de tuin van de Blokhut 
een stevige facelift gegeven en daar wordt dit najaar nog verder 
aan gewerkt.. De borders krijgen een rand van stenen en tussen 
de spijlen van het hekwerk worden wilgentenen gevlochten. 

Als je zin hebt om mee te doen, stuur dan even een mailtje 
naar Stefan (stefan.pfundtner@gmail.com), zodat je weet 
wanneer er weer getuinierd wordt. En nog even een laatste 
mededeling over de paddenstoelen: Kabouter Spillebeen is 
nog niet gesignaleerd, maar die had ook een rood-met -witte 
stippen - paddenstoel. I TV

Een moestuin vol met paddo’s
Ergens rond Halloween waren ze er ineens in de buurtmoestuin: ranke grijze paddenstoelen, met tientallen 
tegelijk uit de grond geschoten. Alsof iemand ze ’s nachts, toen ze nog in de bodem verstopt zaten, wakker 
had geschud: kom eruit! Jullie mogen je NU laten zien.

Welkom Michel!
Op 10 oktober nam Ron Kessels afscheid 
van het JUMBO-fi liaal Geldropseweg als 
fi liaalmanager, om zich nu helemaal te 
gaan richten op het fi liaal Boutenslaan. 
Maar hij ging niet alleen......hij nam 
Anouk en Mark mee! 

Op deze dag nam Michel Robben (27 
jaar) zijn taak over en is nu onze nieuwe 
fi liaalmanager. Jullie zullen hem beslist 
al hebben zien lopen en anders gaat 
dat binnenkort gebeuren. Vanaf deze 
plaats wensen wij Michel natuurlijk heel 
veel werkplezier toe en hopen op een 
fi jne samenwerking met de verschillende 
acties die nog volgen voor de buurt. I NB

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 
kinderdagverblijf op antroposofi sche 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

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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Buurtnieuws Cingelshouck
Bewonersvereniging Cingelshouck organiseert activiteiten en nieuws voor onze buurt in de Iriswijk tussen 
de Gabriel Metsulaan, het kanaal, de ring en de Geldropseweg. 

Meer activiteit en contact
In augustus was er een tweede Buurt-
BiosBuiten avond in de speeltuin aan 
de Van Wassenhovestraat. Wat leuk om 
daar buiten onder de sterren op groot 
scherm fi lm te kijken. Daarmee begin-
nen we volgend jaar eerder in het sei-
zoen! Op 10 september was de jaarlijkse 
buurtBBQ weer goed bezocht. Met zo’n 
80 buren, prachtig weer en lekker eten. 
Kinderen op het springkussen, senioren 
gezellig aan een grote buitentafel, de 
kleinsten picknickten op het gras en de 
middenmoot genoot van de zon aan de 
statafels. Op 11 november was de wijn-
proeverij met de Bottleshop. Het thema 
was wijnen van de oude versus de nieu-
we wereld. Met deelname van 20 buren 
was dit een geslaagde proeverij, zodat 
we dit zeker nog een keer gaan organi-
seren. Wellicht met thema rood! 
. 
Meer contact
De Facebookgroep en de Whatsapp-
groep helpen buren om meer contact te 
hebben en snel informatie uit te wisselen. 
Bv over activiteiten, graffi ti-overlast, aan-
geboden spullen, samen naar iets van de 
gemeente gaan, maar ook over verloren 
voetballen en katten. Naast de Whatsap-
pgroep voor buurtpreventieberichten zijn 
er ook raamstickers voor deur of raam 
om te laten zien dat er een buurtpreven-
tie Whatsappsgroep actief is (om kwaad-
willenden iets af te schrikken). Wil je een 
sticker? Mail het bestuur.

Activiteiten 
winter
Op 1 december 
geeft LVLY Ca-
k e s & C u p c a k e s 
een taartversier 
workshop voor bu-
ren voor Sint en 
op 15 december 
voor kerst. Geef je 
op via info@lvlyca-
kesandcupcakes.
nl. In januari orga-
niseren we een In-
diase kookavond. 
De datum volgt 
in een volgende 
buurtmailing.

We zoeken nog vrijwilligers om een 
buurtborrel te organiseren deze winter en 
andere activiteiten volgend jaar die je zelf 
leuk vindt. Ruimte, budget en gezellig-
heid is er, nu nog meer activiteiten. Deze 
winter zal het bestuur een schommel 
aanvragen voor de speeltuin en vragen 
of een jeu de boules baan mogelijk is.

ALV en bestuur
Voor de BBQ hield de bewonersvereni-
ging een algemene ledenvergadering. 
Hierbij is Ralph Schellekens benoemd 
tot secretaris en Ellen van Schagen tot 
kascontrolecommissie (Frank Sprangers 
veel dank voor vele jaren kascie!). Judy 
Senior blijft penningmeester en Odet-

te Rooijmans nog even voorzitter, maar 
we zoeken echt versterking en vervan-
ging; wie draagt een steentje bij? Omdat 
er veel ontwikkelingen aankomen met 
nieuwbouw en verkeer, zoeken we ook 
buren die naar gemeentesessies willen 
gaan en lokale kranten bijhouden. 

Wil je op de hoogte blijven van activitei-
ten en nieuws van Cingelshouck? Geef 
je op voor de mailinglijst en volg Cingels-
houck op Facebook. Je kunt je ook aan-
melden voor de Whatsappgroepen voor 
buurtpreventie (alleen voor spoed en vei-
ligheid) en buurtpraat (alle andere buurt-
zaken). Mail ons via Cingelshouck@out-
look.com; een nieuw emailadres, omdat 
het vorige onbruikbaar is geworden.

H I L A R I S C H  C L O W N S C O N C E R T  V O L  G O E D E  B E D O E L I N G E N

k o n s j e r t o
ARNO’S  THEATER - Kalverstraat 11 - Eindhoven

KERSTVAKANTIE  27, 28, 29, 30 december  aanvang 15.00
PROLONGATIE  24, 25 jan / 21, 22 febr / 21, 22 mrt / 11, 12 apr / 23, 24 

mei  (zaterdagen 20u; zondagen 15u)u)
RESERVEREN  info@arnohuibers.nl  of  040 - 2816483

H u i b e r sA r n o

Zie voor info www.arnohuibers.nl

Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon. 

www.arnohuibers.nl

Actieve Osho Meditaties    
* 4x /jaar: Meditatie Cursus: ‘Vreugde in het Dagelijks Leven’
* 2x / jaar: ‘Osho Born Again’ op 7 aaneengesloten avonden
* 1x / jaar: ‘Osho Mystic Rose’ op 21 aaneengesloten dagen

* za en/of zo ochtend: ‘Osho Dynamic Meditatie’

Japans Therapeutische Gezichtsmassage
Natuurlijke verjonging van het gezicht en zeer diepe ontspanning!

www.genietenvanmeditatie.nl
  

Modita (Rochusbuurt) / 0638153942 / masuwasani@yahoo.com
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Er lijkt een nieuwe 
trend te zijn geboren in 
de Irisbuurt. Of het ook 

echt nieuw is weet ik natuurlijk niet, maar 
voor mij in ieder geval wel.

Het begon een paar maanden geleden 
met een oproepje op facebook van 
de wijkbewoners op nummer .. dat we 
ons daar konden melden voor gratis 
worstenbroodjes. Ik vroeg me wel even af 
hoe dat overschot aan worstenbroodjes 
dan ontstaan was, maar stond er niet 
lang bij stil. Al snel werd dit oproepje 
gevolgd door een vergelijkbaar aanbod 
maar nu ging het om gerookte zalm. 
Nu wilde ik hier toch meer over weten. 
Dus de stoute schoenen aangedaan en 
geïnformeerd naar de herkomst van dit 
overschot. Het blijkt om levensmiddelen 
te gaan waarvan de houdbaarheidsdatum 
vandaag is, de huidige dag, heute. 
Jumbo supermarkten heeft in haar beleid 
een houdbaarheidsgarantie opgenomen. 
Hierin staat dat deze producten gratis 
worden meegegeven aan de klant als 
dank voor de melding. Een win-win 
situatie dus. Jumbo wordt gewezen op 
de verminderde houdbaarheidstermijn 
en de klant heeft een gratis product. 
Inmiddels is het verworden tot een soort 
schatzoeken in de supermarkt. En dat het 
ook werkelijk een win-win situatie is blijkt 
onder meer uit het feit dat de op deze 
wijze gratis verkregen Yakult, die we 

voorheen nooit gebruikten, nu standaard 
bij de wekelijkse boodschappen hoort. 
Een ander doet zijn boodschappen niet 
meer bij de concurrent maar bij Jumbo 
in de hoop tegen een meevallertje aan 
te lopen. Maar ook draagt het bij aan de 
verbondenheid in de wijk. Zo kwam de 
buurvrouw onlangs een pak vanillevla 
brengen. Ook op deze manier gratis 
gekregen van Jumbo. Wij eten nooit een 
dessert dus dat is best een keer lekker.  
Een andere wijkgenoot had vleeswaren 
aangetroffen met de datum van vandaag 
en kwam een pakje aanbieden. 

In Rotterdam blijkt een jonge vrouw, 
met het oog op duurzaamheid en 
naastenliefde, elke dag de producten in 
de plaatselijke Jumbo te controleren en 
de gratis producten vervolgens op straat 
uit te delen aan dak- en thuislozen die in 
de buurt verblijven.  Een mooi initiatief, 
lijkt me. En dat aspect is er natuurlijk 
ook. Laten we eerlijk zijn, we kennen 
waarschijnlijk allemaal wel minder 
fortuinlijke perioden in ons leven. Hoe 
fi jn is het dan als je onverwachts een 
meevallertje hebt? En wat gebeurt er met 
de producten die de houdbaarheidsdatum 
overschrijden? Die niet tijdig door klanten 
zijn gevonden? Die gaan de container in. 
Hoe jammer is dat? Hoe duurzaam is het 
weggooien van voedsel? Er zijn dieren 
voor gestorven, voor de productie is het 
milieu belast, verpakkingsmaterialen zijn 

gemaakt, transport heeft plaatsgevonden 
etc. En alles voor niets! Hoe ontzettend 
zinloos. 

Eigenlijk is het sowieso best raar dat we 
groenten kopen die geproduceerd zijn 
in een ander werelddeel!  Je kunt wel 
sperziebonen uit Ethiopie kopen natuurlijk, 
fi jn voor de economie daar misschien, 
maar is het ook zo gezond, denkend aan 
de opslag, transport, milieu? Wat is er mis 
met met de sperziebonen uit onze eigen 
omgeving? Het enige nadeel is dat deze 
vaak niet voor het grijpen liggen in de 
supermarkt. Er zijn tijden waarin we heel 
actief wekelijks (of regelmatig) zelf naar 
de boer rijden. Zo halen we karnemelk 
en kaas bij de boer in Brandevoort,  ijs 
en yoghurt van de waterbuffelboerderij 
(Stoerderij) in Son en Breugel. En als we 
toch met de hond gaan wandelen, rijden 
we langs de boer om de groenten van dit 
moment te kopen. Gewoon recht van het 
land. In zo’n kraampje langs de weg bij 
de boerderij. Maar ja, het kost meer tijd 
en moeite dan even naar de supermarkt 
lopen. Persoonlijk vind ik dat de smaak 
dat dan weer helemaal goed maakt. Maar 
ja, je moet er de tijd maar voor hebben.  

Mooi initiatief vind ik ook de 
buurtmoestuin. Sinds enige tijd is een 
deel van het grasveld bij de Blokhut 
ingericht als moestuin. Een mooi initiatief. 
Bewust en duurzaam. Ik hou ervan.  

 Column Duurzame boodschappen
Door Jorinde

Colofon
Oplage: 1160

Redactie 
Noor Belgraver, Henk Kok, Margot 
Vermeulen, Jorinde Panken, Tonnie
Vossen (website), Linda Hoogsteden

(eindredactie), Maurice Mol 
(Facebook), Anja van der Werf 

(opmaak)

Tips, ideëen en artikelen zijn altijd
welkom. Kopij inleveren via:

Iriskrant@gmail.com; info@irisbuurt.nl
Tonnie@irisbuurt.nl

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