
Ongeveer 35 direct omwonenden komen 
naar de Blokhut. Bouwfonds is vertegen-
woordigd door ontwikkelingsmanager Frank 
van Groezen en Ad van Deursen. Vanuit de 
gemeente is Rob Hulsman aanwezig.

Ook voor Bouwfonds een raadsel….
Waarom van Leeuwen eerder gekapt heeft 
is ook voor Bouwfonds een raadsel. Frank 
van Groezen geeft aan dat de kap heeft 
plaatsgevonden zonder medeweten van 
Bouwfonds en dat ook zij op dinsdag 27 
mei onaangenaam verrast werden. Een 
poging tot contact tussen Bouwfonds en 
van Leeuwen is niet gelukt. Volgens de 
aanwezige bewoners was dat laatste 
twijfelachtig, omdat zij zélf op de be-
treffende dinsdag van Leeuwen wel hebben 

kunnen bereiken. Bovendien vragen de 
bewoners zich af of er wel voldoende en 
onafhankelijk onderzoek is geweest om na 
te trekken of er op het moment van de kap 
vogels aan het broeden waren. Mei is 
namelijk broedmaand en zijn er na de kap 
vogelnesten op de grond gevonden. Rob 
Hulsman probeert tevergeefs te overtuigen 
dat er goed gecontroleerd is, maar enkele 
bewoners besluiten om hier alsnog navraag 
en onderzoek bij de gemeente over te doen.

Wantrouwen
Het wantrouwen en de teleurstelling bij de 
bewoners over deze onverwachte actie 
zijn groot. De afspraken zijn niet nage-
komen en het lukt ook tijdens de infor-
matieavond niet om het vertrouwen 
volledig te herstellen. 

Bouwfonds belooft beterschap en om 
miscommunicatie in de toekomst te voor-
komen, kunnen er voortaan twee be wo-
ners bij Bouwfonds aan de vergadertafel 
aanschuiven. Ook wordt er afgesproken dat 
er op korte termijn een bijeenkomst in de 
Blokhut wordt georganiseerd over de plan-
nen voor de herbeplanting van het terrein. 
Bewoners worden daarover nog via een 
schrijven van Bouwfonds geïn for meerd. 
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107 BOMEN ONVERWACHTS GEKAPT

‘Excuusavond’ bouwfonds kan het
vertrouwen niet geheel herstellen
De beroering in de wijk was groot: geheel onverwachts werden de 107 
bomen op het Carwash terrein gekapt. Zelfs de politie moest er aan te pas 
komen om de verhitte gemoederen te sussen. Ook voor Bouwfonds, de 
fi rma die de bouwplannen gaat realiseren, kwam de kap onverwachts. 
Tegen de afspraken van Bouwfonds en de gemeente in, liet eigenaar van 
het terrein, Van Leeuwen, alle bomen kappen. Dat zou eigenlijk pas na het 
broedseizoen, dus in augustus, gebeuren. Reden voor Bouwfonds om de 
bewoners uit te nodigen voor een informatie- c.q. excuusbijeenkomst op 5 juni. 

21 JUNI:
Irisbuurt straat-
volleybaltoernooi!
Godschalk Rosemondtstraat gaat de 
beker verdedigen! Wie durft de uit-
daging aan en stoot ze van de troon?
Van 13.00 tot 17.00 met aansluitend bbq.
Komt allen !!!

Geef je straat op bij Lindsey (Godschalk 
Rosemondtstr. 5) of Astrid (A. van Corten-
bachstr. 89). Of mail naar pancho@iae.nl 
o.v.v ‘aanmelding volleybal Irisbuurt’ 
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Burgemeester opent straatexpositie Jan van Hal

Om twee uur opent Burgemeester Rob 
Van Gijzel de tentoonstelling door een 
immens grote collage van 42 portretjes te 
onthullen. Van Hal, de fotograaf, vond de 
fotootjes op grafzerken. Van boven naar 
beneden zijn ze door weer en wind steeds 
meer aangetast. Het thema van de ex-
positie: ‘De sporen van de tijd’ wordt op 
deze wijze prachtig in beeld gebracht: ‘Het 
laat de vergankelijkheid van het leven zien’, 
zegt van Gijzel treffend in zijn speech. 

Oog op detail
Na de opening lopen groepjes genodigden 
samen met Jan van Hal langs de 25 ramen 
waar de foto’s worden geëxposeerd. Met 
veel verve vertelt de fotograaf over wat er 
te zien is. Het is duidelijk, met oog voor 
detail legt van Hal stille beelden uit het 

leven vast, waar menigeen normaal ge-
sproken aan voorbij loopt. De beelden die 
Jan laat zien zijn divers, van wolkenluchten, 
letters, bloemen, opgedroogde modder, 
tot deuren, fragmenten van glas en details 
uit een hekwerk. Er hangt een groot doek 
waarop verschillende fi etszadels te zien 
zijn. ‘De zadels heb ik gefotografeerd op 
het station en door ze bij elkaar te plaatsen 
vormt het een geheel, samen vertellen ze 
een verhaal’, zegt van Hal met een brede 
glimlach. Voor zijn eigen raam hangt een 
rek met camera’s uit verschillende perio-
den: ‘Het illustreert mooi hoe alles 
verandert in de loop van de tijd.’ Even valt 

Jan stil, een momentje is hij in gedachten 
verzonken, om bij de volgende foto’s weer 
vol vuur te vertellen over de composities 
en zijn ideeën erachter. Een paar huizen 
verder staat een groep stil bij een foto 
waarop een uitgesneden letter te zien is. 
‘Dit is een fragment uit een hekwerk van 
Mobi,’ vertelt Jan, ‘door de letter heen zie 
je wat er aan de andere kant van het hek te 
zien is. Zoiets fascineert mij.’ De liefde voor 
de fotografi e en de daarmee samen hang-
ende verwondering klinkt telkens door in 
zijn verhaal. Een buurman wilde op het 
laatste moment alsnog meedoen en om-
dat dit zeer gewaardeerd werd, heeft Jan 
foto’s gezocht. Het werk dat er hangt is 
mooi, maar valt uit de toon bij de rest. Het 
laat zien met hoeveel zorg de andere beel-
den bij elkaar zijn gezocht. De com plimen-
ten tijdens de rondleiding neemt van Hal 
bescheiden in ontvangst, maar aan zijn 
ogen zie je dat hij geniet van deze middag.

Burgemeester Rob van Gijzel en Jan van Hal onthullen de fotocollage ‘Herinneringen’. De burgemeester daagde een 
andere straat uit om volgend jaar iets vergelijkbaars te doen: ‘Als ze in de Godschalk Rosemondtstraat een mooie 
beker aan de gevel kunnen bevestigen, dan kunnen ze vast en zeker ook iets cultureels doen’, aldus de burgemeester. 

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

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

Het is zondag 18 mei. Het zonnetje schijnt, er staat een koude wind, maar 
tussen de huizen van de Johannes van Eindhovenstraat merk je er weinig 
van, er hangt een vro lijke sfeer. Het begin van de straat wordt opgesierd 
door een enorme boog met ballonnen, zo kan er geen misverstand ontstaan 
over waar de expositie is. Achter de meeste ramen hangt het fotowerk van 
Iriswijk bewoner Jan van Hal.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 92

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Honderd Bomen
Dag lieve bomen
Dag schuilplaats voor mijn dromen
Jullie waren er altijd
Zolang als ik weet
Ook als ik wilde schuilen voor de tijd
Je legde een arm om me heen
Als ik niet alleen wilde zijn
En ook als ik wel alleen wilde zijn
Ik heb naar jullie geluisterd
Als het regende en waaide
Dat gaf troost voor mijn hart
Je wortels groeiden diep in de aarde
en je bladeren wuifden naar de zon
Nu rest slechts de herinnering
Van de rust die je ons gaf
De bomen worden nu niet meer 
ouder dan wij
En juist dat doet zo’n pijn.

Toon Roosen

2
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Siki-kinderwinkel, de fotostudio van Femke 
Cox, de praktijkruimte van massage- en 
kinderyogapraktijk Isis, de Sandwich Club 
en makelaar Het Juiste Huis zullen moeten 
wijken voor de bouw van 15 koopwoningen 
aan de Hoefkesstraat en een zestigtal apparte-
menten/studio’s op het binnen terrein en 
aan de Geldropseweg. Onder de woningen 
aan de Geldropseweg komt weer ruimte 
voor winkels. Een fi lmpje op de web site van 
Wooninc geeft een goede impressie van 

deze plannen (www.wooninc.nl - kijk onder 
nieuwbouw). Wellicht dat deze nieuw bouw-
plannen in de toekomst nog een vervolg 
krijgen aan de overkant van de Geldropse-
weg. Plannen daarvoor verkeren nog in een 
oriënterende fase, maar worden wel als visie 
opgenomen in het nieuwe bestemmings plan.

Korte termijn metamorfose
Naast deze ingrijpende veranderingen heeft 
de winkeliers- en ondernemers vereniging 
in samenwerking met de stichting City 
Dynamiek en Polyground ook gezorgd 
voor een metamorfose van de Geldropse-
weg, die al direct gerealiseerd kon worden. 
De stoepen zijn opgeknapt zodat er niet 
zoveel plassen meer blijven liggen, de 
uitritten zijn opgeknapt, de veelvoud aan 
verschillende parkeermeters zijn vervangen 
door één type betaal automaat, de parkeer-
vakken zijn duide lijker aangeduid, er zijn 
fi etsenrekken geplaatst en het zal niemand 
ontgaan zijn dat er zebrapaden zijn aan-
gelegd. Het meest trots is Leo Weekers 
echter nog wel op het graffi tivrije straat-
beeld van de Geldropseweg. Er is een 
schoonmaakbedrijf in de arm genomen, 
dat er voor zorgt dat alle graffi ti binnen 24 
uur weer weg is. Al deze kleine aan-
passingen zorgen er samen niet alleen voor 
dat de uitstraling van de Geldropseweg 

voor de bezoekers aantrek kelijker is, ook het 
vestigingsklimaat is gunstiger. Een grote 
winkelketen als Run2day, die zich heeft ge-
vestigd in het voormalige pand van Pipoos is 
daar volgens Leo Weekers wel een bewijs van.

Groot verloop
Een aantal ondernemers is al erg lang aan 
de Geldropseweg gevestigd. Denk maar 
eens aan Gebr. Van Gestel Tweewielers die 
hun 100 jarig jubileum zullen vieren. Maar 
ook winkels als cafetaria Stap Us in, cafe-
taria St. Joris, het Audio en TV centrum, 
Bonnema schoenmakerij, Jan van Erp 
tegels & sanitair en speelgoedwinkel De 
Vlinder maken al decennia lang deel uit 
van het straatbeeld. Toch blijft het verloop 
in de Geldropseweg groot. Dit heeft 
volgens Leo Weekers alles te maken met 
de relatief lage huurprijzen en de kort-
lopende huurcontracten, maar ook met de 
geringe loyaliteit van de buurtbewoners. 

Rol van buurtbewoners
De steun van buurtbewoners is hard nodig 
voor de overlevingskansen van de winkels 
aan ‘hun eigen’ Geldropseweg. Met andere 
woorden als je altijd ergens anders je bood-
schappen gaat doen, moet je er niet van 
staan te kijken als een winkel bij jou in de 
buurt het niet overleeft. Volgens Leo Weekers 
denken mensen vaak ten onrechte dat de 
speciaalzaak in de buurt wel duurder zal 
zijn. Hij wil de buurtbewoners dan ook op-
roepen om eens vaker even bij de verschil-
lende winkels in de buurt binnen te lopen. 
Uiteraard kan er vanuit de winkelierskant 
ook altijd meer gedaan worden aan klanten-
binding. Zo fantaseert Leo bij voor beeld over 
een Geldropsewegdag vol met mooie aan-
biedingen speciaal en alleen voor buurt-
bewoners! 

3

Het gaat goed met de Geldropseweg, aldus Leo Weekers, baas van het 
Audio TV centrum en voorzitter van de Winkeliers en ondernemersvereniging 
‘Winkelring Geldropseweg’. Op het eerste gezicht lijken er nogal wat 
panden leeg te staan, maar dat heeft alles te maken met het feit dat de 
straat volop in beweging is. Zo zijn er winkels die onlangs binnen de straat 
verhuisd zijn, zoals de Aldi, Bobline en Marcel Haarmode, maar er zijn ook 
on dernemers die plaats moeten maken voor nieuwbouw. 

John Lennon
‘Why don’t we do it in the road?’ staat er 
op de uitnodiging naar een tekst van John 
Lennon. Henny Gevers, de partner van Jan 
zag helemaal voor zich hoe ze het wilde 
hebben, Jan’s foto’s zouden in de straat 
komen te hangen en de opening moest 
een soort straatfeest worden met lekkere 
hapjes en drankjes. Menig wijkbewoner 
weet dat je dit met het grootste gemak 
aan Henny kunt over laten. Maanden is ze 
met de voorbereidingen bezig geweest. 
Haar ogen glimmen, ze vertelt trots dat 
haar buren de dag ervoor druk aan het 
schoonmaken waren: ‘De ramen werden 

gelapt, de stoepjes geveegd en de potten 
met bloemen mooi gemaakt. We hebben 
er niet eens om gevraagd, zo leuk!’. Uit 
luidsprekers schalt muziek. In het midden 
van de straat staat een biertentje, buur-
vrouwen zijn druk in de weer met het 
maken van hapjes; uit grote slagroom-
zakken komen heerlijke salades tevoor-
schijn die op toastjes worden gespoten. De 
grotere buurtkinderen gaan met de 
schalen rond. Kleine kinderen spelen vrolijk 
in de autovrije straat. De man achter de 
dranktafel vertelt dat hij vrijwilliger is bij 
de Wilgenhof, waar Henny werkt. In de 
verte vraagt de gastvrouw aan iemand: 

‘Heb je de burgemeester gezien? Zo 
geweldig dat hij de opening wilde doen!’

Aan het eind van de dag blijft er een 
groepje buurtbewoners over. Vuurkorven 
worden gehaald en aangestoken. Zittend 
in een kring wordt er geanimeerd gepraat 
over van alles en nog wat, nieuwe 
contacten zijn gelegd. De kinderen krijgen 
jasjes aan, want het begint koud te worden. 
Na deze middag is het duidelijk, het is zoals 
de burgemeester zei tijdens zijn praatje: 
het is een unieke wijk en de saamhorigheid 
is groot. Het maken van de straat tot een 
galerie is succesvol gebleken.  

Geldropseweg volop in beweging
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• Een paar weken geleden stond er plotse-
ling een bankje bij de speeltuin in de 
Havensingel. Een week later was het 
bankje even plotseling weer verdwenen. 
De kwestie rondom een bankje bij deze 
speeltuin liep een jaar geleden hoog op 
doordat tegenstanders vreesden voor 
extra overlast van verslaafden, daklozen 
en hangjongeren. De gemeente plaatste 
als tussenoplossing twee betonnen 
poefen, waar niet op gelegen kan wor-
den, maar die ouders wel een toezicht-
plek bieden. En toen was daar ineens 
toch dat bankje. Het was een sterk en 
goed geplaatst bankje, professioneel 
werk dus, maar niemand in de buurt had 
gezien wie het er wanneer geplaatst had. 
Ook over de verwijdering tasten de 
buurtbewoners nog in het duister. 
Navraag bij de gemeente heeft tot nu 
toe nog niets opgeleverd, dus mocht er 
iemand zijn die hier meer over weet, 
mail dan even naar iriskrant@gmail.com

• We hebben waarschijnlijk een moskee 
in de wijk. In de Lucas Gasselstraat is, net 
om de hoek van de Adolf van Corten-
bachstraat, een Turks ontmoetings-
centrum neergestreken. Een kindje in 
de buurt vertelde dat het een Moskee 
is, maar we hebben de leiding nog niet 
kunnen bereiken voor meer informatie 
of een interview.

• In het voormalige bedrijfspand aan de 
Vestdijk 133 is vanaf begin juni La Città 
Mobile gevestigd. Het pand is eigen-

dom van Woonbedrijf, die dit nieuwe 
initiatief samen met de Gemeente 
Eindhoven zal ondersteunen. Na 2 tot 3 
jaar zal de Città Mobile verder trekken 
door het landschap van Eindhoven. La 
Città Mobile bestaat uit diverse zee-
containers van verschillende afmetingen 
met onder andere werkunits, een 
laboratorium en een tuin(kas). Om de 
units heen is er de straat, ruimte voor 
werk in uitvoering, ontmoeting en uit-
wisseling. Schommels tussen de huizen, 
een grasveld waar een workshop wordt 
gegeven, de mogelijkheid voor een kop 
koffi e. Kortom: een stad die leeft. Een 
stad met een overkoepelend dak, met 
een mobiel bos ervoor.

• De Godschalk Rosemondtstraat is op 
zoek naar een nieuwe vuurspuwer voor 
het straatfeest op 21 juni. De vorige, 
die het vele, vele jaren voor deze straat 
gedaan heeft, vindt het te ongezond 
worden om de lampoliedampen in te 
ademen. Tips naar iriskrant@gmail.com.

• Volgens een lokale ervaringsdeskundige 
c.q. redactielid van deze krant is de 
witte Martini niet meer op voorraad bij 
de Super de Boer. Of het om een tijdelijk 
of een structureel bevoorradings-
probleem gaat heeft de Iriskrant nog 
niet kunnen achterhalen.

• Misschien komt de Irisbuurt wel in 
aanmerking voor een glasvezelnetwerk 
(snel internetverkeer) via OnsNet. 

WIST U DATJES...

Welkom op camping ‘DE IRIS’

Op vrijdag 4 juli begint de grote vakantie! 
Om dat te vieren en om alvast te wennen 
aan het vakantiegevoel, opent op die-
zelfde dag weer voor één nacht camping 
‘De Iris’ bij De Blokhut. Vanaf 15.00 uur 
kun je je tentje(s) opzetten. Op zater dag-
ochtend om 11.00 uur moet je weer uit-

gechecked zijn bij campingmanager Ria. 
Deelname is gratis, maar avondeten en 
ontbijt moet je zelf meenemen. Drinken 
kun je – tegen de normale schappelijke 
prijzen – kopen bij de bar van de camping-
kantine (De Blokhut). Van al het mee ge-
brachte eten wordt één groot buffet ge-
maakt, dat we samen op eten. Dat geldt 
ook voor het ontbijt. Het recreatieteam is 
helaas nog vrij, zo vroeg in het seizoen. 
Zorg dus zélf voor leuke spelletjes, die je 
normaal ook op een camping zou doen. 
En als het weer slecht is? Dan vermaken 
we ons in de kantine.

Aanmelden hoeft niet!
Wil je ook kamperen? Zorg dan, dat je als 
je jonger dan 12 jaar oud bent, je ouders 
zo gek krijgt om óók te komen kamperen 
(kinderen onder de 12 zonder begeleiding 
kunnen helaas niet meedoen). Aanmel-
den hoeft niet. De camping is overigens 
niet alleen open voor mensen met kin-
deren. Iedereen is welkom, óók voor een 
campingborrel!

Vragen? Bel Carst/Sabien, 2121088 of 
Maurits, 2125486 of stuur een mailtje 
naar: iriskrant@gmail.com  
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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.

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Zijn plan om een buurthuis voor jongeren 
op te richten om  ‘de jongeren in de Iriswijk 
van de straat te halen en het aantal klach-
ten van overlast te verminderen en zo de 
buurt leefbaar, fi jner en prettiger te maken 
voor jong én oud’ sloeg aan bij veel mensen 
die van het plan hoorden.
Het idee kwam niet alleen van Oguzhan. Aan 
de basis ervan stond ook Dyon van Dongen, 
waarna Ramon van Eyk en Kevin Gijbels 
eveneens bij het plan betrokken raakten.

En zo gebeurde het waar de jongeren op 
hadden gehoopt: het idee kwam bij de 
Rabobank als winnaar uit de bus en ook de 
gemeente Eindhoven was enthousiast; zij 
vulde het prijsbedrag van € 9550,- aan 
met nog eens € 5000,-

Bij de opening waren behalve de jongeren 
en Eus van Beijsterveldt (voorzitter Stichting 
Beheer Blokhut) ook wethouder Hans-
Martin Don, Annabelle Wijn (manager 
Rabobank), Bülent Isik (wijkcoördinator 
stadsdeelteam Stratum), Aziz Amar (team-
coach Welzijn Eindhoven) en jongeren-
werkster Renée Mijnheer aanwezig. Zij 
allen prezen de jongeren met het behaalde 
resultaat en wensten hen veel geluk met 
hun welverdiende jongerenruimte.

Van het toegekende bedrag heeft het 
voormalig computerlokaal in de blokhut 
een facelift ondergaan en staat het nu vol 
met grote LCD schermen, computers, 
game consoles, webcams en luidsprekers. 
Hoewel het verboden is om alcohol te 
drinken werd bij de opening een glaasje 
champagne genuttigd. (of was het toch 
appelcider?).

‘Wel een echt jongenshonk hè!’, horen we 
een mevrouw zeggen. 

Buurthuis ‘Iris Lounge’ geopend
Op Koninginnedag werd bij de blokhut dan toch eindelijk het jongeren-
centrum Iris Lounge geopend. Over hoe het zo lang heeft kunnen duren, lopen 
de meningen uiteen immers, ruim een jaar geleden al diende Oguzhan 
Uysal zijn idee in bij het Rabo jongerenplan, een fonds voor jongeren in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar en initiatief van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven.

Initiatiefnemers vanaf het eerste uur: vlnr: Kevin Gijbels, Dyon van Dongen, Oguzhan Uysal en Ramon van Eyk

Koperdieven 
ook hier actief!
In het Eindhovens Dagblad van 6 juni 
stonden twee artikeltjes over koperdieven 
die in de regio actief zijn. Bij zeven kerken 
van het bisdom Den Bosch waren koperen 
regenpijpen gestolen en er was een koper-
dief betrapt met een tas vol koper dat 
afkomstig was uit de sloopwoningen in de 
Bloemenbuurt-Zuid. In diezelfde week werd 
echter ook hier in de Iriswijk koper ge-
stolen, nota bene op klaarlichte dag! Op 
maandagmiddag werd al een aantal regen-
pijpen van de Rietvink, de monumentale 
villa op de hoek van de Tongelresestraat en 
de Korte Havenstraat, ontvreemd. De 
donderdag daarna werd een dief op 
heterdaad betrapt tijdens het losmaken 
van de pijpen. De dief wist echter met de 
buit te ontsnappen, simpelweg per fi ets. 
Mocht u iemand hebben zien fi etsen in de 
buurt met koperen regenpijpen bij zich, 
meld dit dan vooral bij de politie. 

foto: de gestolen koperen pijpdelen worden tijdelijk 
vervangen door plastic pijpen
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Koninginnedag 2008
Koninginnedag 2008… dat werd natuurlijk 
bij de Blokhut gevierd. Eerst de Konin ginne-
nacht met Goudentranenbal (gewonnnen 
door de kunstfl uiter Don Giovanni die de 
crematoriumkraker ‘Waarheen Waarvoor’ 
op virtuoze wijze ten gehore bracht) en 
karaoke waarbij veel buurtgenoten onver-
moede kwaliteiten bleken te hebben. Of 
juist niet, en dat maakt het erg leuk.
Op koninginnedag zelf natuurlijk de ge-
bruikelijke vrijmarkt, de zingende koffi e-
dames, de kinderspelletjes en de opening 
van de Irislounge, waarover elders in dit 
nummer meer. De ballonnenwedstrijd ein-
digde al snel in een boom in het Speelbos 
en de dag werd afgesloten met een barbe-
cue en een kindergoudentranenbal.  

‘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

w

TRAPVELDJE

Nu de aannemer het trapveldje heeft 
geïnspecteerd en de hekken zijn weg-
gehaald, kan er na een rustperiode van 
10 weken weer gevoetbald worden! 
Het veldje ligt er keurig bij. Wel is het 
gras wat hoog en zijn er wat kale plekken 
maar de eerste reacties van de voet-
ballende jeugd zijn zeer positief.
Een hoeraatje voor de jeugd trouwens 
dat ze zich, hoe moeilijk soms ook, zo 
goed aan de afspraak hebben gehouden 
om het veldje tijdens de groei van het 
gras niet te betreden. Inmiddels is er 
bemest en eind juni, begin juli zullen de 
goaltjes terug ge plaatst worden. De 
overige werkzaam heden (renoveren van 
plantvakken) zal in het najaar (oktober/ 
november) gebeuren.
Nu het Nederlands elftal zich al ge-
kwalifi ceerd heeft voor de kwartfi nale 
zal het trapveldje de komende tijd zwaar 
op de proef worden gesteld. Volgens de 
aannemer zullen er bij de goaltjes altijd 
wel ’n paar kale plekken blijven maar 
zo erg als voorheen zal het niet meer 
worden. 

Jacques en Stientje
56 Jaar woonde Jacques Bogers in het huis 
aan de Johannes van Eindhovenstraat 24. 
En al die jaren heeft hij volgehouden: ik ga 
hier niet meer weg, ze zullen mij er liggend 
uit moeten dragen. Jacques was de eerste 
bewoner, nadat het huis in 1952 was 
herbouwd. Het blok van vijf waar het 
vorige pand deel van uitmaakte was in de 
Tweede Wereldoorlog geraakt door een 
verdwaalde brandbom. De Duitsers dach-
ten dat ze hun bommen in de buurt van de 
Philipsfabrieken lieten vallen. Foutje, vijf 
huizen verwoest. 

Kort nadat Jacques zijn intrek had genomen 
in de J.v.Eindhovenstraat trouwde hij met 
zijn Stientje. Ze kregen vier kinderen en 
hadden er een gelukkig gezinsleven. Maar 
nu zijn Jacques en Stientje toch vertrokken 
uit de straat. Niet helemaal vrijwillig. 
Stientje heeft door een medische fout 
ernstige rugklachten opgelopen. Traplopen 
is niet meer te doen. Daarom zijn ze 
gelijkvloers gaan wonen. Min of meer om 
de hoek in de Wilgenhof. Heel mooi en 
ruim en met een eigen parkeerplaats voor 
de auto.

Op 26 april wisten ze in alle verhuisdrukte 
nog tijd te vinden om breeduit te lachen 
voor onze camera. Samen op de foto voor 
het huis waar zoveel herinneringen liggen. 
En de J.v.Eindhovenstraat zwaaide nog een 
keer naar zijn oudste bewoners. Veel geluk 
in de Wilgenhof! 
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Écht de laatste keer: hondenpoep
De Iriskrant ontvangt regelmatig mails met het onderwerp: hondenpoep. Of we daar 
eens aandacht aan willen besteden. We deden dat in het vorige nummer al, maar komen 
er nu voor de allerlaatste keer op terug. De Iriskrant is namelijk geen mopper- of 
wijsvingerwijsblad en wil dat ook niet worden. Dus: ruim gewoon de hondenpoep op als 
je een hond hebt of spreek hondenbezitters er zélf op aan als je er last van hebt. En 
overigens: het veldje van één van de klagers op de hoek Gabriël Metsulaan/Dirk Boutslaan 
is momenteel vrijwel drollenvrij en de prullenbakken zijn vaak helemaal vol. Er lijkt dus al 
verbetering op te treden! 

Voor de hondenbezitters die het toch 
nog niet helemaal snappen: een cursus 
hondenpoep opruimen in vijf stappen.
Stap 1: ga goed voorbereid van huis. 

Knoop een aantal plastic zakjes om je 
hondenriem, zodat je ze altijd 
automatisch meeneemt als je gaat 
wandelen. Mijn favoriete zakjes komen 
van de Aldi: de boterhammen/
diepvrieszakjes. Een paar honderd voor 

rond één Euro. Dat kan je de kop dus 
niet kosten!

Stap 2: houd goed in de gaten wáár je 
hond gaat poepen. Sta dus niet quasi 
ongeïnteresseerd c.q. gegeneerd de 
andere kant op te kijken. Best een 
koddig gezicht overigens, zo’n 
poepende hond!

Stap 3: doe je hand in het plastic zakje.
Stap 4: raap de hondendrol op met het 

plastic zakje en trek het zakje om de 
drol heen. Het enige wat je er van 
merkt, is de temperatuur van de verse, 
nog warme drol. Is wel even wennen, 
maar geloof mij maar: het went zó!

Stap 5: deponeer het zakje in de 
dichtstbijzijnde prullenbak. Het liefst 
dichtgeknoopt, maar als je er te vies 
van bent, dan kun je het uiteinde ook 
een paar keer omdraaien.  

Op het blije affi che voor onze opschoondag 
scheen de zon nog heel veelbelovend, 
maar dat was wel even anders toen het 
werkelijk zover was. Het regende op die 
zaterdag in april. Sterker nog: het goot af 
en toe. En dan was het ook nog eens koud. 

Geen ideale voorwaarden zou je zeggen 
voor een succesvolle opschoondag. En 
toch werd het dat wel! Vanaf het moment 
dat de afvalwagens van Cure en Ergon-
bedrijven geplaatst waren op het plein in 
de A.van Cortenbachstraat kwam ook de 
stroom op gang van Irisbewoners en hun 

opgespaarde rotzooi. Regen of geen regen, 
er was geen stoppen meer aan. Soms was 
het er zelfs een vrolijke boel. Zeker toen 
het ingehuurde straatorkest uit Roemenie 
voorbijkwam. En her en der in de 
straten de eerste gekregen viooltjes ge-
plant werden. 
Intussen was er bij de Blokhut een levendige 
handel in tweedehands spullen op gang 
gekomen. Waaraan de Blokhut trouwens 
nog een mooi peuterstoeltje en een per-
fekt televisietoestel overhield. En zoals dat 
gaat in de Irisbuurt: tussen het sjouwen 
door vond iedereen elkaar bij koffi e en 
broodjes, in de Blokhut natuurlijk.
Conclusie aan het einde van de rit: de 
afgestofte opschoondag heeft zijn revival 
glansrijk doorstaan! Of, in de woorden 
van Ferry: ‘Ik heb vandaag heerlijk op-
gezomerd!’ 

Glansrijke Revival Opschoondag
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Hondenpoep. Als hondenbezitter lijkt het misschien een onwaarschijnlijke 
eigenschap, maar ik erger me dood aan hondenpoep op straat. Bij de 
aanblik van zo’n prominent aanwezige drol lijd ik acuut aan plaats-
vervangende schaamte. Schaamte voor mijn medemens. Wie denken zij 
dat ze zijn, dat ze de wereld mogen bevuilen met deze vieze en onfatsoenlijke 
drollen. Maar ook: als ‘ze’ nu maar niet denken dat dit van mijn hond 
afkomstig is, want ik loop hier nu ook. 

Ik ben niet roomser dan de paus; ik doe 
ook dingen die formeel door de wet 
verboden zijn. Soms rijd ik bijvoorbeeld te 
hard, niet echt veel maar toch. Ik blijf ook 
wel eens op de linkerrijbaan hangen als ik 
denk dat ik bijna linksaf moet. Op de fi ets 
is rood een enkele keer groen voor mij. 
Wat ik echter nooit zal doen is zinloos en 
moedwillig mijn medemens tot last zijn. Ik 
gooi geen papiertjes op straat, ik gebruik 
mijn richtingaanwijzer in de auto, ik spuug 
niet op straat en als mijn hond per ongeluk 
niet op het plasveldje poept maar ernaast 
gaat het in een plastic zakje. 
Ja, mijn maag draait zich dan ook wel eens 
om. Zo’n warme sterk ruikende honden-
drol. Door het dunne plastic van het zakje 
voelt mijn hand de warmte (heeft z’n 
voordelen in de winter). Tientallen meters 
loop ik met deze geurende last tot de 
prullenbak. Iedere stap is er een teveel. 
Iedere seconde telt. Bijna brakend werp ik 
het zakje in de prullenbak. Sorry er zit 
geen klep op deze prullenbak, maar een 
andere zie ik niet. Het zakje is stevig 
dichtgeknoopt dus ik hoop dat niemand 
dit nog ruikt. 

Vrolijk vervolgen wij onze weg tot de 
volgende hindernis.
Zwerfvuil. Een hond is een hond en 
nieuwsgierig als zij is wil ze alles zien en 
proeven. Als ik even de andere kant op kijk, 
heeft ze weer iets in haar bek. Soms is niet 
duidelijk wat het geweest is. Een ongerust 
gevoel bekruipt me dan. ‘Wat kan het zijn 
geweest? Zou het schadelijk zijn? Gedraagt 
ze zich ziek?’ Vaak genoeg blijkt het een 
leeg frietbakje, een plastic zakje met on-
duidelijk inhoud (gevaarlijk!!!), een koffi e-
bekertje. Nu ik een hond heb zie ik pas hoe 
vervelend al dat zwerfvuil is. Het is een 
onnodig risico voor de gezondheid van 
mijn hond. Om nog maar niet te spreken 
van het risico voor kleine kinderen. Als 
moeder of baasje moet je overal ogen 
hebben. En als je dan te laat bent probeer 
dan deze zojuist verworven schat maar 
weer eens af te pakken…..
En dan de speeltuin. We lopen er vaak 
stiekem toch maar even door. Om half 7 ’s 
morgens is er geen kind die daar last van 
heeft. Ik geneer me, want dit is ook één 
van de dingen die toch eigenlijk niet de 
bedoeling zijn lijkt me. Als er kinderen 
zouden zijn, zou ik het ook echt niet doen, 
maar nu….. In de stilte van de vroege 
ochtend, bij het opstaan van de zon 
genieten we van de aanblik. Vogels pikken 
in het gras, katten maken zich uit de 

voeten. ‘Jaaaaaaaaaaa dit is lachen’, denkt 
mijn hond, ‘met een rotgang de vogels 
opjagen’. Net als de katten zijn ze haar, 
gelukkig, te snel af. Vrolijk en blij komt ze 
weer naar me toe gehuppeld, alsof ze wil 
zeggen ‘Heb je het gezien? Wat was ik 
goed hè?’ Kop omhoog, staart in de lucht. 
De trots en levendigheid straalt er vanaf. 
Dit zijn háár vijf minuten.
Terwijl we de uitgang van de speeltuin 
weer naderen neemt ze nog een snelle 
duik in de zandbak. Tot mijn grote weerzin 
vind ze dat het haar taak is om de 
kattenpoep uit de zandbak te halen. En 
hoe doet ze dat? Natuurlijk door het op te 
eten. Vreselijk smerig, maar het blijft een 
hond en sommige dingen zijn nu eenmaal 
moeilijk af te leren. Voordeel is dat de 
kinderen ’s middags weer een schone 
zandbak hebben.
En terwijl ik het rondslingerende zwerfvuil 
verzamel en in de prullenbak werp, denk ik 
dat we onze bijdrage hebben geleverd. 
Zoals mijn moeder mij vroeger leerde: je 
laat een kamer minstens zo netjes achter 
als je hem gevonden hebt, maar liever nog 
een beetje netter.

Ik heb mijn best gedaan om de wereld 
schoner achter te laten. Het is maar een 
heel klein beetje, maar toch. Ik nodig 
iedereen uit hetzelfde te doen. 

IRISkrant 30   8IRISkrant 30   8 16-06-2008   18:16:5916-06-2008   18:16:59


