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Camping ‘De Iris’
Op de eerste vrijdag van de school-
vakantie was het weer zover: het gras-
veld bij de Blokhut kreeg voor één 
nacht de functie van camping. Helaas 
begon met de zomervakantie óók het 
kwakkelweer, dat eigenlijk de hele 
zomer heeft aangehouden. Dat was 
ook de reden waarom er veel minder 
tentjes stonden dan andere jaren. 
Gelukkig waren er toch stoere ouders 
met kinderen die ’s middags in de mot-

regen hun tentje gingen opzetten, en 
die het goede voorbeeld gaven voor 
de twijfelaars (waaronder ikzelf).  Veel 
‘mooi weer kampeerders’ kwamen 

tóch even een borreltje drinken en een 
kijkje nemen, zodat het heel gezellig 
werd. Op vrijdag 4 juli 2008 gáán we er 
weer voor, weer of geen weer!.

Statuten
Artikel 2 lid 1 van de statuten luidt dan 
ook:
De stichting heeft ten doel het be-
hartigen van de belangen van alle 
bewoners van de Irisbuurt (het gebied 
afgebakend door de Geldropseweg, 
Tongelresestraat, Kanaaldijk Zuid en 
Gabriël Metsulaan te Eindhoven. De 
stichting zal zich in het bijzonder 
richten op de veiligheid en leefbaarheid 
in de breedst mogelijke zin.
De stichting krijgt subsidie van de 

gemeente Eindhoven. Zij heeft een 
kernbestuur en een aantal leden, in 
totaal ongeveer 15. Er zijn werkgroepen 
samengesteld die zich met een aantal 
zaken in de wijk gaan bezighouden. Te 
denken valt hierbij aan bv. parkeer-
problematiek, zwerfvuil, huisvesting, 
vandalisme, verkeersoverlast etc. Ook 
kan de bewonersorganisatie een advi-
serende taak hebben en bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan activiteiten 
zoals straatfeesten, Koninginnedag, 
Sinterklaas, carnaval etc.

Wat leeft er in de wijk?
Belangrijk is dus om eerst in kaart te 
brengen wat er zoal leeft in de wijk; 
input vanuit de Irisbuurt is hierbij dus 
heel belangrijk! De bewonersorgani-
satie nodigt dan ook iedereen uit om 
zijn/haar stem te laten horen over 

zaken waar de bewonerscommissie 
een rol in zou kunnen spelen. Laat je 
stem horen! Stuur je opmerkingen naar 
de Iriskrant (iriskrant@gmail.com) en 
wij sturen het wel door.
De stichting is tevens bezig met het 
opzetten van een website. Voor wie 
alvast een kijkje wil nemen: 
www.irisbuurt.nl

Eerder in de Iriskrant berichtten wij over de oprichting van de 
bewonersorganisatie Irisbuurt. Na de noodzakelijke formaliteiten 
(opzetten vereniging, bepalen statuten etc.) is ‘De stichting 
Irisbuurt’ na de vakantieperiode defi nitief gestart met haar 
activiteiten. De bewonersorganisatie is een dienstverlenende 
organisatie van en voor bewoners die zich wil inzetten voor de 
leefbaarheid en voorzieningen in de Iriswijk.

Bewonersorganisatie gestart
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Algemene Ledenvergadering 
Bewonersvereniging Cingelshouck 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 vergaderde de bewonersvereniging 
Cingelshouck in het Autustinianum.  

Na het behandelen van achtereen-
volgens de Notulen Algemene Leden-
vergadering 2006, Ingekomen stukken, 
Verslag van de secretaris over 2006, 
Verslag van de penningmeester over 
2006 en het Verslag van de kas-
controlecommissie over 2006 is het 
tijd voor de Bestuursverkiezing. Hierin 
is na 4 jaar afscheid genomen van onze 
voorzitter Florentin LeHane. Bij deze 
nogmaals dank voor zijn inzet voor 
onze vereniging. Als nieuwe voorzitter 
is de heer Barry Pollen benoemd. Aan 
het bestuur worden 2 nieuw leden 

toegevoegd n.l. de heren Ad van den 
Heuvel en Jeroen Martens. De bestuurs-
leden Odette Rooijmans, Frank Sprangers 
en Ruud Balk worden herbenoemd.

In de rondvraag komen vervolgens 
diverse problemen aan de orde die in 
de buurt spelen, zoals de verkeers-
problematiek (veiligheid-geluidsover-
last-30 km zone), groenbeheer en de 
sociale veiligheid(garagepleintjes).

Voor leden is het volledige verslag op 
te vragen via: cingelshouck@gmail.com

Hondenpoepbak Dirk Boutslaan
Mede op initiatief van de Bewoners-
vereniging Cingelshouck staat er sinds 
enkele weken op het plantsoen aan de 
Dirk Boutslaan een hondenpoepbak. 
Het zal voor iedereen duidelijk zijn 
waarvoor deze bak is bedoeld. Zoals 
elke voorbijganger kan zien en ruiken 
wordt er erg weinig gebruik van 
gemaakt. Het plantsoen ligt nog steeds 

vol met hondenpoep (maar de prullen-
bak lag óók vol met zakjes honden-
poep, aldus een hondenbezitter die lid 
is van de redactie).  Bij deze een oproep 
aan alle hondenbezitters, ruim a.ub. 
op wat uw hond achterlaat.

Bewonersvereniging Cingelshouck

De poepbak was geen lang leven beschoren. Wij hopen dat degene die de bak 
platgereden heeft, zich inmiddels bij de gemeente gemeld heeft!

Wagenspel 
Dr. Ariëns toneel
Op maandag 2 juli bezocht het 
wagenspel van het Dr. Ariëns toneel 
het speelbos. Een kort en bondig 
stuk, dat ontstaan was uit improvi-
saties. ‘Clowntjes’ verbaasden zich 
op een kinderlijke manier over een 
aantal ballonnen, waarbij zij samen 
diverse emoties uitbeeldden. On-
danks het slechte weer, was de 
opkomst uit de buurt goed. Volgend 
jaar weer?
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“Deze wijk is een bijzondere wijk. Een 
vooroorlogse arbeidersbuurt die nooit 
is verloederd. Een wijk waar wit, zwart, 
groen, geel en oranje samen leeft en 
speelt. Waar een pannetje soep of 
rabarber uitgedeeld wordt. Een wijk 
waar het geen probleem is om buren 
te vinden die de gordijnen dicht doen 
of een container buiten te zetten wan-
neer je het even zelf niet kunt. Een wijk 
waar ook dingen gebeuren die ons hart 
raken en die we pijnlijk vinden. Een 
wijkje dat zich niet kan afsluiten voor 
menselijke en maatschappelijke pro-
ble matiek. Een wijk die op haar manier 
verbondenheid probeert te creëren 
voor jong en oud. Hoe klunzig en 
hannesend we dit ook soms doen, 
maar de inzet en het hart zitten wel op 
de goede plek. Waar ieder op zijn 
manier samen kan leven. Ben je 
gevoelig voor standing of klasse dan 
moet je nooit hier komen wonen want 
dan vis je achter het net. Geloof je in 
verbondenheid en de kracht van samen 
leven maakt een samenleving, dan ben 
je op de goede plaats.” 

Ik wist dat het stelletje inmiddels het 
huis had gekocht, maar ik had ze nooit 
meer gesproken tot voor korte tijd 
terug. Ik sprak de jonge moeder en in 
haar ogen had ik niet gelogen. Ze was 
blij dat ze de keuze voor deze wijk had 
gemaakt ondanks de negatieve ad-
viezen van collegae. Ze voelt zich als 
een visje in het water.

Dat haar reactie mij streelde hoef ik u 
niet te vertellen. Net zoals ik het 
geweldig vind hoe ieder op haar of zijn 
manier zich inzet om de straat tot een 

groen paradijsje te maken. Zelfs de 
gangetjes zijn opgeschoond en de 
stoeptegels uit het speelbos gehaald. 
Maar toch... waarom de opening van 
dit stukje in een vraagstelling. Verbaast 
of verbolgen?

Hangen?
Wanneer je in een woonwijk woont, 
dan hebben we ons te verhouden met 
alle generaties. De sfeer van hofje vind 
ik persoonlijk geweldig, mits ook de 
kinderen ruimte krijgen om hun ener-
gie en levenslust vorm te geven. Waaris 
de plek gebleven waar wij als pubers 
mochten hangen. Ik hoor in gedachten 
al wijkbewoners denken dat zij dat niet 
deden op die leeftijd. Nee, natuurlijk 
niet, want toen was er een parochiehuis 
of buurtcentrum met een jeugdwerker 
die ons van de straat hield. En dan 
toch… was er altijd een groepje dat op 
de hoek van de straat mocht hangen. 
Wil je niet hangen maar tennissen, dan 
zou ik graag weten tegen welke muur 
dit vandaag de dag mag zonder als 
puber klachten van overlast te krijgen. 

Intolerantie
Beste mensen, de jongeren confron-
teren ons niet met een nieuw probleem 
maar met onze eigen intolerantie. 
Dertig jaar geleden stonden er niet 
zoveel auto’s in de woonwijk. Toen kon 
je nog stoeprandje butsen in je eigen 
straat. Zelfs toen dachten onze ouders 
dat er nooit iets goed van ons terecht 
zou komen, want we waren door de 
60-er jaren losgeslagen in hun be-
levings wereld. Vergeet nooit dat zij, de 
jongeren, ook het recht hebben om 
hier te wonen en te leven op een wijze 

die bij hun past. Net zoals wij deze 
behoefte hadden en de ouderen ons 
niet begrepen. 

Zo hoop ik ook dat het kind van de 
moeder speelruimte krijgt en mag zijn 
zoals hij is. Stoeprandje butsen is voor 
het kind geen optie meer, gezien het 
verkeer. Wat wij wel kunnen doen is 
het nieuwe leven met open armen en 
vertrouwen ontmoeten.

Of ik verbaasd ben of verbolgen; aan u 
de keuze. Wel ben ik in de overtuiging 
dat wanneer de hoop gestorven is de 
mensheid zichzelf heeft begraven. 

Ingeborg Crum

(Dit artikel is, vanwege ruimtegebrek, 
iets ingekort door de redactie)

houten speelgoed

                     De gezelligste en
kindvriendelijkste winkel           

van Eindhoven met het meest uitgebreide 
assortiment houten speelgoed

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

In De Vlinder gaat er een we-
reld voor je open. Je vindt hier
het grootste assortiment houten
speelgoed van Eindhoven e.o.
Er is een ruime keuze voor
baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen en ze heb-
ben er merken zoals: Haba, Se-
lecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook pop-
pen, spellen, boeken, nostal-
gisch speelgoed en veel hebbe-
dingetjes.

Verbaasd of verbolgen?
Bijna een jaar geleden kwam ik op het pleintje 
een jong stelletje tegen, waarvan de vrouw een 
bollend buikje had, wat wees op een nieuw leven. 
Zij overwogen in deze wijk een huis te kopen, 
maar wisten op dat moment niet wat wijsheid 
was. Al oriënterend liepen ze door de wijk. 
Ik raakte met ze in gesprek en vertelde hun 
het volgende: In 1960 was er nog genoeg ruimte voor de jeugd.
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

• De Happy Hour van de Blokhut is 
verzet van 17.00 naar 18.30 uur. 
Het vindt voortaan niet meer elke 
vrijdag plaats, maar ééns in de twee 
weken, op de even weken. De redac-
tieleden, vóór de zomervakantie 
trouwe bezoekers van dit Happy 
Hour, betreuren dit besluit. 17.00 
uur was nét zo’n lekkere tijd om 
meteen na het werk éven aan te 
schuiven voor een paar pilsjes. 
Daarna eten, de kinderen naar bed 
en nog lekker de rest van de avond 
lammen op de bank. Geef je mening 
via iriskrant@dse.nl 

• Het heeft al uitgebreid in het 
Eindhovens Dagblad gestaan, maar 
voor wie het nog niet wist: de 
jongeren in de Iriswijk hebben, onder 
leiding van Oguzhan Uysal en Dyon 
van Dongen het Rabobank Jongeren-
plan gewonnen. De jongens wonnen 
een prijsvraag die de bank uitschreef 
onder jongeren in Zuid-oost Brabant. 
Het ging om het uitwerken van een 
plan met een maat schappelijke 
doelstelling. Een buurt  huis gericht 
op jongeren, was hun plan. 

• Het laatste nieuws is, dat het 
computerlokaal in de Blokhut 
beschikbaar wordt gesteld voor de 
jongeren uit de wijk. Dat kan echter 
niet zonder de begeleiding van een 
jongerenwerker. Zie voor meer 
informatie de jongerenwebsite 
www.iriswijk.nl. Wordt vervolgd….

• Op 10 november vindt er een heus 
Open Podium plaats in De Blokhut. 
Zo’n 8 bands krijgen de gelegen-
heid om podiumervaring op te doen 

en om bekendheid te krijgen. 
De muziekstijl varieert van gothic, 
heavy metal tot indy, punkrock, 
ska, rock, et cetera. De zaal gaat 
open om 13.30 uur en de entree is 
€ 2,-. Zie voor meer informatie de 
advertentie in dit blad en 

 http://irisopenpodium.come2me.nl.
• De gemeente heeft een opvolgster 

benoemd voor John Bastiaans. 
Haar naam is Inez Wagemakers. 
Haar functie is Senior medewerker 
woonomgeving. In de volgende 
Iriskrant meer hierover.

• Er wordt deze maand eindelijk 
gestart met de werkzaamheden 
rondom het speelbos bij de Blokhut. 
Wanneer precies is nog niet bekend, 
maar wij nemen aan dat de gemeente 
een briefje in de bus doet wanneer 
er begonnen wordt.

• Elke woensdagavond kun je van 
20.00 - 21.00 uur in de gymzaal van 
de Hasselbraam volleybal spelen. 
De spelers zijn nog steeds op zoek 
naar enthousiaste medespelers 
(m/v) en dat ervaring is niet nodig. 
Heb je zin om mee te doen, kom 
gewoon eens langs of meldt je aan 
via de Iriskrant: iriskrant@gmail.com. 
We sturen je aanmelding door.

• Eerst waren er stadsdeelkantoren 
(de onze op de hoek Heezerweg – 
Rondweg), daarna verhuisden de 
stadsdeelteams naar het stadskantoor 
op de Wal. Nu zijn ze weer verhuisd, 
en wel naar het Begijnenhof 35. 
Je kunt ze bellen op tel. 040-2386000. 
Zie voor meer informatie: 

 www.eindhoven.nl/stratum. 

levenslust
ik houd van een heldere
sterrenacht in mei

maar ook van regenbuien
in september

ik hou van mooie vergezichten
in de koude winter

ja ik hou van alle seizoenen
maar vooral.....

Van een leven om te zoenen.

Toon Roosen

Gratis extra nieuwsbrief
De Iriskrant verschijnt vier keer per jaar. Omdat er tussen-
door ook nieuws is, dat niet op de papieren versie kan 
wachten, hebben we de digitale E-riskr@nt in het leven 
geroepen. Deze kun je gratis ontvangen, als je een mailtje 
stuurt aan: iriskrant@gmail.com. Zet in de onderwerpbalk: 
E-riskr@nt en je ontvangt deze voortaan gratis en voor niets. 
Hierin staat dus alléén nieuws dat niet in de papieren 
Iriskrant komt. Het is dus géén vervanging er van! Als je 
oude Iriskranten wilt bekijken, kijk dan op: iriskrant@dse.nl 

Wistudatjes...
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Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 92

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

De autoloze zondag werd op zondag 
16 september op verschillende plaatsen 
in de wijk gevierd. De Cingelshouck 
deed dit voor de vijfde keer met een 
buurtborrel, kinderspelen en een jeu 
des boules toernooi. Op de foto zie je 
de de trotse winnaars van dit toernooi.

Ook rond de Blokhut was er van alles te 
doen. Op het voormalige ponyveldje 
voor de Blokhut stond een opblaasbaar 
Panna-voetbalveldje. Een groot aantal 
teams streed daar voor de hoofdprijs: 
de eeuwige roem en een mooi t-shirt. 
Op de foto het winnende team.

De kleintjes vermaakten zich op een 
fi ets- skelter- stepparcours op het 
pleintje aan de A. van Cortenbachstraat.

Een evenement dat niets met autoloos 
te maken had, maar wel op hetzelfde 
tijdstip plaatsvond was ‘Kabaal am 
Kanaal’ aan de Gabriël Metsulaan. 
Geert Tiersma wilde een feestje en had 
zijn vrienden uitgenodigd om muziek 
te komen maken. Het was er niet erg 
druk, maar wel erg gezellig. De kin-
deren konden zich in een paar mini-
circustenten vermaken met instrumen-
ten bouwen en kralen rijgen terwijl de 
ouders genoten van de muziek. Hope-
lijk krijgt dit evenement volgend jaar 
minder concurrentie van de autoloze 
zondagen, want het was voor muziek-
liefhebbers echt een bezoekje waard.

16 september: autoloze zondag
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Openingstijden

di t/m do 9.00 - 18.00
vrij          8.30 - 21.00
za           8.30 - 17.00

Dames- en herensalon
Geldropseweg 68
5611 SJ  Eindhoven
Telefoon (040) 2115738
info@salonbobline.nl
www.salonbobline.nl

Carte Blanche is verhuisd naar Woensel
Het voormalige Novalis college aan de 
Jan Heynslaan in Woensel is het nieuwe 
onderkomen van Carte Blanche. Deze 
stichting maakte al een aantal jaren 
deel uit van de Iriswijk. In de oude 
fabriekspanden aan de Stuiverstraat 
gaven zij mensen met een verstandelijke 
handicap de ruimte om samen met 
anderen te ontdekken waar hun 
talenten liggen. Iriswijkbewoner en 
oprichter van Carte Blanche, Stefan 
Jung, had gedacht zeker wel een jaar of 
tien aan de Stuiverstraat te zullen zitten 
en daar was dan ook alles op ingericht. 
Jammer genoeg had eigenaar Van 
Leeuwen andere plannen en moest 
Carte Blanche afgelopen zomer voor 
de vijfde keer verhuizen. Dat valt niet 

mee, of zoals Stefan Jung zei: “Het trekt 
een hele grote wissel”. 

Opknapper
Het pand aan de Jan Heynslaan moest 
fl ink opgeknapt worden. Het was lange 
tijd gebruikt door krakers en zwervers 
en de uitwerpselen lagen letterlijk over 
alle ruimtes verspreid. De gemeente 
biedt wel steun bij de grondige op-
knapbeurt, maar de medewerkers van 
Carte Blanche doen toch zo veel 
mogelijk zelf. Op dit moment zijn er al 
weer vier werkende toiletten en tijdens 
ons bezoek stond Stefan zelf in de 
keuken een heerlijke warme maaltijd 
te bereiden voor zeven medewerkers. 
Naast al het geklus gaan de dagelijkse 

activiteiten natuurlijk ge woon door. 
De eerstvolgende theater voor-
stellingen staan geboekt voor 
november. In de cember hopen ze zelfs 
de nieuwe theaterzaal in gebruik te 
kunnen ne men. Naast het school-
gebouw ligt na melijk een oude gym-
zaal. Op de foto kun je zien hoe die zaal 
er nu uitziet. Als je benieuwd bent hoe 
het gaat worden, dan moet je zelf vooral 
eens een voorstelling bij gaan wonen.

Ooievaars
Wie dit voorjaar door de wijk wandelde zal het zijn opgevallen: het was een 
vruchtbaar jaar! We weten niet precies hoeveel kinderen er geboren zijn, maar 
het waren er veel! Een aantal ooievaars en andere aankondigingen van geboorte 
legden we vast voor de Iriskrant. We zijn hiermee vast niet compleet (excuses 
als jouw ooievaar er niet bij staat), maar het geeft een leuke indruk.
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Oproep van de 
bewonersorganisatie:

BUURTBEWONERS 
IRISBUURT 
OPGELET!
Woensdagavond 28 novem-
ber is er een openbare ver ga-
dering van Stichting Iris buurt 
in De Blokhut! Kom en doe uw 
zegje!

Zoals u elders in dit nummer kunt 
lezen, heeft de irisbuurt sinds enige 
maanden een  bewonersorganisatie; 
Stichting Irisbuurt. Hierin zitten een 
tiental bewoners uit de Irisbuurt die 
zich inzetten voor de leefbaarheid 
en veiligheid in onze buurt.
Op woensdag 28 november is er een 
openbare vergadering waarin we 
bewoners van de irisbuurt oproep-
en om te komen. De bewoners-
organisatie vergadert dan van 
19.30-20.30 uur. Vanaf 20.30 uur 
is er de mogelijkheid voor u om 
onder werpen op tafel te leggen!
We hopen u dan natuurlijk te zien! 
Na de vergadering praten we nog 
graag met u verder onder het genot 
van een drankje!
Voor meer informatie over de stich-
ting Irisbuurt kunt u ook kijken op 
www.irisbuurt.nl 
 
Tot dan!
Met groeten
Stichting Irisbuurt!
voor meer informatie:
Hester Dadema (voorzitter) 
040-2134127

‘HELEBOEL’
2e hands baby- en kinderkleding, 

kinderboeken, speelgoed en 
overige baby- en kinderspullen.

Openingstijden:
woensdag & vrijdag 13.00-17.00 

donderdag 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C

info@heleboel.nl
www.heleboel.nl

Beste mensen van de Irisbuurt,

Ingredienten:
• olijfolie extra vierge
• zeezout en zwarte peper uit de 

molen
• 2 kabeljauwfi lets van 225 gram, 

zonder vel en graat
• handjevol gesnipperde verse 

basilicum
• 1 avocado, geschild en in plakjes 

gesneden
• 150 gram gepelde gamba’s 

gekookt of ongekookt
• 1,4 dl slagroom
• 150 gram cheddarkaas

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 220 C. Vet 
een bakblik of gril in met een beetje 
olijfolie, bestrooi de kabeljauwfi lets aan 
beide kanten met zout en peper en leg 
ze op de plaat. Strooi basilicum, avocado 
en gamba’s over de fi lets. Sprenkel er 
de slagroom overheen en rasp er de 
kaas over. Bak de vis boven in de voor-
verwarmde oven in 15-20 minuten tot 
hij goudbruin is en begint te pruttelen. 
Breng op smaak met zeezout en zwarte 
peper uit de molen en serveer met een 
eenvoudige  groene salade.

Eet smakelijk!!!

Recept
Eetidee

Gebakken kabeljauw met 
avocado, gamba’s, room 
en kaas (voor 2 personen)

Na vier en een half jaar huurvertegen-
woordiger geweest te zijn, is helaas 
de tijd gekomen dat ik afscheid van u 
ga nemen. Ik heb al die jaren met veel 
plezier achter de schermen gewerkt. 
Om gezondheidsredenen ben ik per 
15 juni teruggetreden als huur-
vertegen woordiger.
Het gaat u goed, mensen! De nieuw 

aangetreden huurcommissie staat al 
voor u klaar. Zij zullen zichzelf voor-
stellen in een brief. 
Ik ga nu genieten van mijn verdere 
leven.

Hennie  Kaauw
(inmiddels ex-) huurvertegen woor diger
Breitnerstraat    56
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Mijn dagelijkse wandeling naar de 
Super de Boer voltrekt zich in stilte 
onder een paraplu. Ik kom geen 
bekenden tegen. Niemand om een 
praatje mee te maken. Iedereen is op 
vakantie. Zelfs het groepje jongens op 
het hekje bij de speeltuin ontbreekt. 
Het klinkt een beetje zielig, maar 
eigenlijk geniet ik er wel van. Zo rustig 
als Eindhoven is in de zomer, is een 

ware verademing. Geen enorme rijen 
auto’s, geen claxons, geen sirenes (!), 
geen brommertjes die met gillende 
uitlaat voorbij razen en je in het 
voorbijgaan bijna van je fi ets sleuren, 
maar lege straten, rustig verkeer en 
soms een eenzame wandelaar. 

Het weer klaart gelukkig een beetje op 
en hoewel het nog steeds wisselvallig 
is, geniet ik van het zonnetje in mijn 
achtertuin. De vogels kwetteren vrolijk 
en er is een onwerkelijke stilte neer-
gedaald op de speeltuin. De dagen 
volgen elkaar op. Ik geef de planten 
water op nummer 6, de kat krijgt eten 
op nummer 12 en de vissen op nummer 
15. Het wordt een dagelijks rondje. 
Grappig om te zien hoe de één een 
keurig huis achterlaat en bij de ander 
de vuile was nog verspreid door de 
huiskamer ligt. Ik vind het fi jn om in de 
stilte door de straat te lopen en te 

zorgen voor de huizen en achter-
gebleven huisgenoten van mijn vakantie-
vierende buren. Een zomerse loomheid 
is over de wijk neergedaald. Het tempo 
ligt laag en de sfeer is ontspannen. De 
ultieme vakantie. 

Als na een aantal weken  de eerste 
vakantiegangers de weg naar huis 
weer hebben gevonden, zie ik ook het 
einde van mijn vakantie naderen. Met 
hetzelfde enthousiasme waarmee ik 
mijn buren een paar weken eerder heb 
uitgezwaaid, sta ik ze nu op te wachten 
om ze te verwelkomen. Bruinverbrande 
gezichten en prachtige verhalen. Ik 
luister geboeid naar de vakantie-
belevenissen en merk dat ze me een 
beetje zielig vinden omdat ik dit jaar 
thuis ben gebleven. Ze moesten eens 
weten hoe ik genoten heb. 

En terwijl de wijk langzaam weer 
gevuld wordt door spelende kinderen, 
ronkende auto´s en blaffende honden 
verheug ik me in stilte alweer op 
volgend jaar, dan zal ik er weer zijn om 
ze uit te zwaaien en een hele fi jne 
vakantie toe te wensen!

Fien

(Dit is de eerste van een columnreeks, 
getiteld ‘Fien en Toos’ die bij toerbeurten 
door twee buurtgenoten wordt ge schre-
ven. De namen van de schrijvers zijn bij 
de redactie bekend.)

Fien en Toos
 Rust!

Nuttige adressen

De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat
tel. 040-2122576

In het begin van de zomer zwaai ik enthousiast mijn buren uit, die 
met volgepakte auto rich ting de zon in het zuiden rijden. De start 
van de zomervakantie is helaas ook de start van de moesson in 
noord-west europa. En terwijl ik in hoog tempo buren na buren 
uitzwaai wordt het in de wijk stiller en stiller en natter en natter.


