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VAN GESTEL TWEEWIELERS BEREIDT ZICH VOOR OP VIERING 100 JARIG BESTAAN

Stratums dorpsfeest
vol activiteiten

Van de vele bedrijven in Eindhoven die getroffen worden door de wereldwijde kredietcrisis lijken er enkelen de dans te ontspringen. Er is minstens
één branche die geen last heeft van de crisis: de ﬁetsenhandel. ‘En dat
komt goed uit, want op 28 juni van dit jaar bestaat Van Gestel tweewielers
100 jaar, wat voor de gebroeders van Gestel een goede reden is om de
bloemetjes buiten te zetten.’
Aldus Toon van Gestel die, samen met z’n
broer Martien, eigenaar is van rijwielzaak
van Gestel op de Geldropseweg, in de
Rochus- en Irisbuurt beter bekend als
‘De gebroeders’ of gewoon ‘van Gestel.’
Toon: ‘Bij het 75-jarig bestaan van de zaak
was er geen ruimte voor een feest en die is
er nu wel. We zijn al ruim een jaar bezig
met de voorbereiding en we hebben er
veel zin in. We denken met het gevarieerde
programma van zondag 28 juni veel
Eindhovenaren te bereiken.’ Rian, de vrouw
van Toon, vult aan: ‘vergeet niet te melden
dat ze zelf ook muziek maken die dag.’

1909 - 2009
Het begon dus allemaal in 1909 toen opa
Huub en diens broer Theo een rijwielzaak
openden in Stratum (wat toen nog niet tot
Eindhoven behoorde - red.). Een aantal
jaren later houdt Theo er mee op en gaat
Huub alleen verder. De ﬁetsen werden in

die tijd betaalbaarder en de rijwielhandel
in algemene zin beleefde een ﬂinke groei.
Huub had dat goed in de gaten en de zaak
ﬂoreerde.
In 1920 werd Herman geboren (de vader
van Toon en Martien) die in 1947 in het
bedrijf stapte. Ondanks de binnen de
familie veel gehoorde uitspraak van Huub
(‘Houdt de ﬁets in ere’) introduceerde
Herman de motorﬁets en later de bromﬁets
in de zaak, wat een ﬂinke bijdrage leverde
aan de bloei van het bedrijf. ‘Met honderden per jaar gingen de mobylette’s over
de toonbank’, aldus Martien met gepaste
trots. En nog steeds leveren de broers
onderdelen voor de bromﬁets waaronder
bekende merken als Puch, Zündapp, Tomos,
Solex, Vespa, Mobylette en Kreidler.
Door het uitgebreide assortiment van
ongeveer 14.000 ﬁets- en bromﬁetsonderdelen weten veel binnenlandse maar
ook enkele buitenlandse leveranciers de
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weg naar de Geldropseweg 42 nog steeds
te vinden.

Het geheim van succes?
Op de vraag naar het succes van het bedrijf
antwoorden beiden zonder lang na te denken: ‘Bij de verkoop van nieuwe kwaliteitsﬁetsen hanteren we marktconforme prijzen.
Natuurlijk, bij de bouwmarkt of andere
branchevreemde bedrijven zul je best een
goedkopere tweewieler tegenkomen’,
aldus Toon. ‘Echter, vroeg of laat verdient
•Lees verder op pagina 2

‘De Irisbuurt in de winter. Foto: Jan van Hal’
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‘GOUDEN GIDS’ IRISWIJK

vlnr: Toon, Rian en Martien poseren voor enkele van hun vele ﬁets- en bromﬁetscertiﬁcaten.

•Vervolg van pagina 1

kwaliteit zich terug. Een andere belangrijke
factor is onze werkplaats. Hoewel qua
oppervlakte niet de grootste, proberen we
de ﬁetsen van onze klanten zo snel mogelijk
te repareren en een zo goed mogelijke
service te verlenen. Dat kan advies zijn
maar soms maken we ook gewoon een
praatje. Er zijn veel klanten die dat erg
waarderen. Trouwens, dat vinden we zelf
ook leuk.’

e-Bike
Martien en Toon zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet. ‘Ook voor ons betekent dit dat we met de tijd mee moeten’,
aldus Toon. ‘De e-bike (ﬁets met accu voor
trapondersteuning - red.) is daar een goed
voorbeeld van. Deze heeft niet langer het
imago van een bejaardenﬁets. Ook zijn ze
reeds leverbaar als elektrische bromﬁets
(Solex). Wanneer tenslotte de ﬁets in dit
tijdperk van milieubewust reizen ﬁscaal
aantrekkelijk kan worden gemaakt, zien

ART DE LA TABLE

wij een grote toekomst voor deze ﬁets.
Regelmatig worden ze door de fabrikant
van de ﬁetsen/ onderdelen uitgenodigd
voor nascholingscursussen en ook door
beursbezoek van de branche blijven
Martien en Toon op de hoogte van de
laatste ﬁets- en bromﬁetsontwikkelingen.
Nu zijn echter de pijlen voor een groot deel
gericht op het aankomende feest van 28
juni en ze laten er geen gras over groeien.
Een deel van de Geldropseweg wordt
afgezet en binnen dat deel is alle ruimte
voor formele en informele activiteiten,
waaronder een receptie, feestmiddag, een
tourtocht en een oldtimershow. Dit alles
omlijst met muziek en een minikermis.
Tijdens het nemen van een foto voor de
Iriskrant komt de oudste dochter van Toon
en Rian wat moeilijk aanﬁetsen. ‘Pap, m’n
ﬁets is kapot. Wil jij die voor me maken?’

Wist je dat je in de Iriswijk voor de
meeste klusjes en diensten gewoon in
je eigen wijk terecht kunt? Zo zit er een
smederij, een werkplaats voor ﬁjnmetaal, een ambachtelijke schoenmaker, een schildersbedrijf, freelance
tekstschrijvers, website-developers, een
stoffenhal, een computerhulpbedrijfje,
een dode-zee ﬂoatingbedrijfje, et cetera,
et cetera. Maar... wie zijn dat en waar
zijn zij gevestigd? Wij weten als
redactie dát ze er zitten, maar wáár zij
zitten weten we niet precies.
Vandaar deze oproep. In één van de
volgende nummers willen we een soort
‘Gouden Gids’ invoegen met al deze
kleine bedrijfjes.

Daarom een oproep
Heb je zo’n klein één of tweemansbedrijfje in de Iriswijk en vind je het
leuk om klanten uit de eigen wijk aan
te trekken? Stuur dan een mail aan de
iriskrant (iriskrant@gmail.com) met de
volgende gegevens:
• Naam bedrijfje
• Wat doe je?
• Waar zit je?
• Hoe ben je te bereiken?
• Wie is de mens/zijn de mensen
achter het bedrijfje?
De vermelding is vervolgens gratis!
Dus: Mailen maar!!!!

Moet lukken, niet?
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Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek
$AGSCHOTEL Ì   INCL SALADE BUFFET 
6ASTE MENUKAART MET VEEL VOOR HOOFD EN
NAGERECHTEN 5ITGEBREIDE DRANKENKAART

Aﬀaire d’Antiques et Cadeaux
Hertogstraat 31 (t.o. Diagnostisch centrum)
5611PA Eindhoven
040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL
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NIEUWS VAN DE BEWONERSORGANISATIE

• Op dinsdag 25 maart houdt de
Bewonersorganisatie Stichting Irisbuurt
een openbare vergadering, waarvoor
iedereen uit de wijk uitgenodigd is.
De bewonersorganisatie presenteert
dan haar activiteiten van het afgelopen
jaar en blikt vooruit op de al geplande
activiteiten van 2009. Uiteraard zullen
we die avond weer een beroep doen op
geïnteresseerden om de bewonersorganisatie te komen versterken.
We hebben altijd mensen nodig!
De vergadering begint om 20.30 uur en
vindt plaats in de Blokhut. Komen dus!
NB: Bij het ‘ter perse gaan’ van dit nummer van de
Iriskrant is nog niet helemaal duidelijk of de krant vóór
25 maart bij de wijkbewoners in de bus zal liggen.
Onze excuses wanneer de Iriskrant later verschijnt dan
deze datum – redactie Iriskrant

• Donderdag 30 april is het weer
Koninginnedag. Ook op deze dag
hebben we weer voldoende vrijwilligers
nodig voor wat hand-en-spandiensten.
Meld je aan bij hester@irisbuurt.nl of
herman@irisbuurt.nl of stuur een
mailtje naar de Iriskrant@gmail.com.
Ook wanneer je die dag maar een paar
uurtjes komt ben je welkom!
• De bewonersorganisatie heeft een
nieuw logo! De vertrouwde afbeelding
van de Irisbloem heeft plaats gemaakt

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

voor een nieuw, fris beeldmerk. Voor de
geïnteresseerden: het logo is ontworpen
door wijkbewoonster Julia Oostenbrug.
De iris (het diafragma) is terug te vinden
in beide ogen. Deze symboliseren het
contact met andere mensen, mensen
ontmoeten dus. Daarnaast staat het ook
voor een, laten we zeggen, wakend oog
(parkeeroverlast, zwerfvuil ed). Het logo
heeft de kleuren geel, grijs en blauw.
• Naast het nieuwe logo kunnen we met
gepaste trots melden dat we ook een
nieuwe website hebben! Hoewel nog
een ‘work in progress’ kan iedereen die
een internetverbinding heeft deze
aanroepen. We proberen de website
eind maart te lanceren. Het adres is
www.irisbuurt.nl. In de volgende
Iriskrant zullen we hier wat meer over
schrijven. Nu alvast een voorproefje.

‘HELEBOEL’
2e hands baby- en kinderkleding,
kinderboeken, speelgoed en
overige baby- en kinderspullen.

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper

Openingstijden:
woensdag & vrijdag 13.00-17.00
donderdag 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl

www.heleboel.nl

Recept
Eetidee
Spinazierollen
Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten:
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 ui, gesnipperd
• 2 zakken verse spinazie van 300 gram
• 1 zakje verse munt van 15 gram in
grove repen toevoegen
• 50 gram blauwader kaas, verbrokkeld
• 1 pak verse lasagne bladen (250 gr.)
• 150 gram light roomkaas of
zuivelspread
• 50 gram geraspte pittige 30+ kaas
• 50 gram pijnboompitten

Bereidingswijze:
1 Een lage ovenschaal (ca. 20x30 cm)
invetten.
2 Verhit de olie in een wok en fruit
hierin de ui goudbruin.
3 Voeg de spinazie in gedeelten toe
en laat de blaadjes al omscheppend
in 4-5 min. slinken. Laat de spinazie
in een vergiet uitlekken en druk het
vocht eruit.
4 Meng de spinazie in een kom met
de munt en de blauwader kaas en
breng op smaak met wat peper.
5 Verwarm de oven voor op 200ºC.
6 Spreid de lasagnevellen uit en bestrijk
ze met roomkaas of zuivelspread.
7 Verdeel de spinazie erover, rol de
vellen op en leg ze naast elkaar in de
ovenschaal.
8 Bestrooi de rolletjes met de geraspte
kaas en de pijnboompitten en bak
ze in het midden van de oven in
20 min. goudbruin en gaar. Garneer
de schotel met mintblaadjes.
Dit is een eenvoudige en lekkere
ovenschotel waarmee u de prille lente
alvast een beetje in huis haalt. Zeker
als u bij dit gerecht een frisse tomaten
salade serveert en een glaasje rosé
drinkt. De Iriskrantredactie wenst u
smakelijk eten!!!
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WIST U DATJES...
• Het voorstel voor de invoering van
belanghebbenden parkeren in de Oude
Haven ligt min of meer stil vanwege
persooneelsgebrek bij de gemeente.
• Elke woensdagavond wordt er in de
gymzaal van de Hasselbraam enthousiast
gevolleybald door een aantal mensen
uit de buurt. Het komt regelmatig voor
dat zij spelers/ speelsters te kort
komen. Wie zorgt voor aanvulling?
Er wordt gespeeld van 20.00 tot
21.15 uur. Meedoen is belangrijker dan
winnen! Stuur een mailtje naar de
Iriskrant@gmail.com en wij sluizen
deze door.
• Het is met een rolstoel of wandelwagen
vrijwel onmogelijk om in de Havenstraat
netjes op de stoep te blijven. Het zal
waarschijnlijk nog wel een tijdje duren
voordat de stoepen en straten rondom

het terrein van het voormalig tapijtcentrum verbeterd zullen worden,
omdat de bouw van het Havenkwartier
is uitgesteld. De bouw van het Havenkwartier zou eigenlijk in februari starten,
maar door tegenvallende verkoop is de
start uitgesteld tot het najaar van 2009
• De ontwikkelaar van het Havenkwartier
is van plan om dezelfde heimethode te
gebruiken als die nu zo in opspraak is in
het Philipsdorp, heien met vibropalen.
Maak je borst dus maar nat!
• Op 27 mei komt er een heuse kinderboerderij naar De Blokhut. Van 12.00 –
16.00 uur kun je allerlei dieren aaien,
knuffelen of zelfs voeren. Zie het artikel
elders in deze Iriskrant.
• Nu we het toch over volleybal hebben:
Op zaterdag 27 juni.vindt er weer zo’n
spannend volleybaltoernooi plaats bij
De Blokhut. Lijkt het je leuk om met
jouw straat mee te doen? Stel dan een
team van minimaal 6 personen samen!

Aan het eind van de middag is er weer
een BBQ. Je kunt je team aanmelden bij
Juliëtte Perree: julietteperree@gmail.com.
Lukt het niet een team samen te
stellen? Kom dan gewoon de 27e en
sluit je aan bij een team!
• Het quizzen in de Blokhut slaat aan!
Het wordt er steeds drukker, gezelliger
en... fanatieker! Dus kom op 7 april,
12 mei, 9 juni, 8 september, 6 oktober,
10 november of 8 december om je
algemene ontwikkeling te testen.
Inschrijven steeds rond 20.15 uur,
start 20.30 uur. Kom zelf met een team
(max 5 personen) of sluit je aan bij een
team (er zijn altijd teams die nog één
persoon kunnen gebruiken).
• Op donderdag 30 april is het weer
Koninginnedag. We hebben weer veel
vrijwilligers nodig. Meld je aan bij
hester@irisbuurt.nl of herman@
irisbuurt.nl. Meer informatie volgt op
de nieuwe website en wordt geﬂyerd.

Je straat groen? Kun je zelf wat aan doen!
In allerlei buurtonderzoeken geven bewoners steeds aan dat ze vinden dat onze
buurt groener moet. Dat ben ik helemaal
met ze eens. Maar de ruimte in onze buurt
is beperkt, de parkeerdruk is hoog en
spelende kinderen en groen gaan helaas
niet goed samen. Niet zozeer omdat
kinderen het groen vernielen, maar daar
waar steeds gelopen wordt, groeit alleen
maar gras, en vaak dat niet eens. De grond
wordt dichtgestampt en zonder zuurstof
kan niets groeien, ook planten niet.
Maar waar is er dan wel ruimte voor groen?
Nou voor uw deur natuurlijk, of er langs.
Met erg weinig moeite en nauwelijks kosten tover je je gevel om tot een ﬂeurige
minituin. In Eindhoven mag iedere burger
zonder voortuin een strookje van de stoep
tegen zijn gevel beplanten, zo lang maar
aan enkele eisen wordt voldaan:
• Houd minstens 90 cm van de stoep vrij
(dus tijdig snoeien). Als je dat niet doet,
doet de gemeente het... op jouw kosten!
• Houd ook een klein stukje van de stoep
langs de tuin goed bij, zo voorkom je dat
de borstelmachine van de gemeente per
ongeluk achter je planten blijft haken.
Ook kun je een stukje grond rond een
straatboom ( noemen ze bij de gemeente
een boomspiegel ) inplanten. Als je dat een

beetje netjes houd en zorgt dat het wel
genoeg opvalt in het begin zullen de
schoffelaars van de gemeente dit vast
wel laten staan. Bij mij rond het huis is
dat in 5 jaar maar een keer misgegaan.

hierin geïnteresseerd bent kun je contact
opnemen met het algemene telefoonnummer van Gemeente Eindhoven (040)
238 60 00 en je verzoek doorgeven.

Meer weten?
Als je met enkele bewoners van een straat
de smaak te pakken hebt kunt u ook een of
meerder plantvakken in de straat adopteren. In de Lodewijk Houbenstraat doen
de bewoners dat al, en iedereen kan het
verschil met andere straten zien. Als je

De

Wil je hier meer over weten? Ga dan naar
de website van de bewonersorganisatie,
www.irisbuurt.nl. Daar is het complete
artikel van Frank Verhagen te vinden met
tips en overzichten van planten die het in
de wijk goed kunnen doen.

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment
Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

houten speelgoed

houten speelgoed
In De Vlinder gaat er een wereld 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 hebben er merken zoals: Haba, Selecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook poppen, spellen, boeken, nostalgisch speelgoed en veel hebbedingetjes.
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Beroemd cardioloog ‘gewoon’ in de Irisbuurt
Zomaar een rijtjeshuis aan de Havensingel, niet direct een plek waar je een
beroemde cardioloog verwacht aan te treffen. Maar mijn achterbuurman
heeft toch echt een artikel geschreven dat onlangs gepubliceerd is in de
New England Journal of Medicine. Een wereldwijd zeer gerenommeerd
blad, zo niet hét blad, op het gebied van de geneeskunde.

een dorpje in de buurt van Weert. Hun
levens hadden elkaar al wel eerder gekruist,
maar ditmaal was er een wederzijdse
interesse die uitbloeide tot een relatie.

Eindhoven
Hij heet Pim Tonino, is getrouwd met Sandra
en samen hebben ze twee kinderen, Justus
(3) en Soﬁe (0). Pim is een cardioloog in
opleiding, die zich wil specialiseren tot
interventie cardioloog, in de volksmond
ook wel dottercardioloog genoemd.
Zijn onderzoek had dan ook alles te maken
met een verﬁjning van de huidige dottertechniek. De koppen in de kranten luidden:
‘Drastische daling dotterdoden mogelijk’
en ‘Tweehonderd doden minder door
Eindhovense dottermethode’. Zijn onderzoek, heel toepasselijk afgekort tot
‘FAME’, haalde in januari zelfs het NOSjournaal. Pim heeft inmiddels aardig
wat interviews gegeven en is zijn onderzoek al op verschillende congressen gaan
presenteren en verdedigen. Op de dag van
dit interview had hij nog meegewerkt
aan een operatie die via een live verbinding
door collega’s aan de andere kant van de
wereld gevolgd werd.

Promoveren
Uiteindelijk hoopt hij volgend jaar te
kunnen promoveren aan de TU/e. Zijn
eerste begeleider is prof.dr. Pijls, een geniale,
maar ook opvallend sociale cardioloog
volgens Pim. Pijls is de grote naam achter

de verﬁjnde dottertechniek. Pim voelde
zich dan ook vereerd toen hij door hem
gevraagd werd om leiding te geven aan het
FAME onderzoek en er op te promoveren.

Toen Pim hier in Eindhoven in het Catherinaziekenhuis ging werken, hebben ze samen
eerst nog een paar knusse maanden doorgebracht in een zusterﬂat aan de Pisanolaan
in een kamer van 25 m2. In
2001 verhuisden ze naar de net
nieuw gebouwde Picusﬂats aan
het kanaal. Al gauw werd duidelijk dat Pim nog wel zeker
tot 2006 aan het Catherina
ziekenhuis verbonden zou zijn,
dus gingen ze op zoek naar een
koophuis. Ze kenden de stad
allebei niet, Stratum was slechts
een straatje met kroegen en
van de Iriswijk hadden ze nog
helemaal nooit gehoord.

Weert en Rotterdam

Havensingel

Pim komt uit een nest met vier kinderen,
waarvan hij de oudste is. Ze woonden in
het centrum van Weert en zijn vader had
daar een huisartsenpraktijk. Dat gaf hem
wel een zekere faam in een stadje waar
sowieso best wel een ‘ons kent ons cultuur’
heerste. Hij moest van zijn moeder boven
de rivieren gaan studeren en kwam terecht
in Rotterdam. Aan het begin van zijn studie
ontmoette hij Sandra, gewoon tijdens de
carnaval in Weert. Sandra is opgegroeid in

Hun oog viel al gauw op één van de vele
huizen die eind 2002 te koop stonden aan
de Havensingel, een redelijk nieuw huis dat
prachtig centraal ligt. ‘Lekker even na je
werk de stad in kunnen lopen, maakt je
leven een stuk gezelliger’, aldus Sandra.
Inmiddels beginnen ze aardig gehecht te
raken aan Eindhoven, omdat de mensen
hier zo hartelijk en open zijn, zo lekker nononsense. Maar de kans is klein dat ze op
de langere termijn in Eindhoven zullen
blijven. Als Pim over een paar jaar klaar is
met zijn opleiding tot interventie cardioloog zal hij hoogstwaarschijnlijk ergens
anders een baan moeten gaan zoeken.
Sandra heeft daar altijd al rekening mee
gehouden en zet haar droom, het openen
van een eigen lunchroom, geduldig even
op een laag pitje.

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Oproepje

Te huur gevraagd:
Opslag cq. Werk, atelierruimte in
‘Stratum’ of directe omgeving. Tevens
woonruimte gezocht in dezelfde omgeving. Reacties graag naar;
paul.r@hccnet.nl of bellen naar
06-21 23 11 75 Paul Rötschke
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Van woonkamer naar Bedrijvencentrum Gilde
De Iriskrant laat u in dit artikel kennis maken met Carel Plasman die enige
tijd geleden zijn computerbedrijf PCHULP.COM, sinds 6 jaar gevestigd in
zijn woonkamer aan de Adolf van Cortenbachstraat, verhuisde naar een
kantoorruimte in een unit van Bedrijvencentrum Gilde aan de Kanaaldijk Zuid.
Het Bedrijvencentrum Gilde is gevestigd
binnen de grenzen van de Iriswijk, op de
begane grond van het gebouw op de hoek
van de Breitnerstraat, de Tongelresestraat
en Kanaaldijk Zuid. Het is een ‘stimulerende
omgeving voor kleinschalige, industriële,
ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven met perspectief en groeipotentie.’,
aldus de folder. Het project is ontstaan
vanuit een samenwerkingsinitiatief van
Van NV Rede en de Gemeente Eindhoven.
Het doel van Gilde was om meer werkgelegenheid in de buurten te creëren en
startende ondernemers meer kans te
geven om een bedrijf te beginnen. De
huurprijzen zijn er relatief laag en starters
krijgen ondersteunende begeleiding.

Hulp voor je PC

Er zijn kantoorruimtes voor de zakelijke
dienstverlening en atelier- en productieruimtes voor licht industriële en ambachtelijke activiteiten. Het is daarbij niet de
bedoeling dat er winkeltjes komen, maar
ter plekke gemaakte producten mogen
verkocht worden. Ondernemers die er
willen huren moeten eerst door een
strenge selectie en... na vijf jaar moet men
eigenlijk genoeg gegroeid zijn om weer te
kunnen verhuizen, zodat er doorstroming is.

Een van de nieuw gevestigde bedrijfjes is
dus dat van Carel Plasman uit de Adolf van
Cortenbachstraat. Hij was de woonkamer
ontgroeid en heeft bij Gilde een mooi
professioneel pand met een strakke inrichting gehuurd. Met een aparte ontvangsten werkruimte is het een grote verbetering
ten op zichte van zijn bedrijf aan huis. Carel
is dan ook zeer trots op zijn kantoor.
Waarom die stap? Na 6 jaar zzp-er (zelfstandige zonder personeel, red.) te zijn
geweest was de tijd rijp voor groei. De

Kinderboerderij ‘De Ark’
op bezoek bij de Blokhut
Komt de Iriswijk niet naar de kinderboerderij... dan komt de kinderboerderij wel naar de Iriswijk!
Op woensdag 27 mei is het zover: er komt
dan een heuse kinderboerderij naar de Blokhut! Het gaat om kinderboerderij ‘De Ark’
uit Gilze. Zij komen met zo’n 25 dieren,
variërend van geiten tot pony’s en konijnen.
Je kunt de dieren komen aaien, knuffelen
of zelfs voeren van 12.00 – 16.00 uur.
In de ochtend komen de kinderen van
peuterspeelzaal Pinokkio uit de Rochusbuurt en van de onderbouw van De Hassel-
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Toegang
gratis!
braam langs. Iedereen is vanaf 12.00 uur
welkom! Dus... vaders, moeders, opa’s,
oma’s... neem je (klein)kinderen op 27 mei
mee mee naar de Blokhut! Je mag natuurlijk
ook zónder kinderen komen.
De kinderboerderij is ingehuurd door
Stichting De Blokhut, bewonersvereniging
Iriswijk en basisschool De Hasselbraam.

levensvatbaarheid van pchulp.com op de
markt had zich in die tijd al lang bewezen.
Was het enige tijd geleden nog gebruikelijk
dat men bij computerproblemen bij familie
en vrienden aanklopte, tegenwoordig is
het de normaalste zaak van de wereld om
een professional bij de arm te nemen, zoals
pchulp.com. Carel nam 2 monteurs in
dienst voor de technische ondersteuning.
Als het aan Carel ligt worden dat er in de
toekomst 5 tot 6. Een groeibedrijf dus!
Ook een bedrjfje starten? Voor meer
informatie over Bedrijventerrein Gilde
www.rede.nl
We willen eigenlijk geen reclame maken,
maar heb je computerproblemen? Loop
dan niet naar je handige buurman, neem
ook geen abonnement op Computeridee,
maar... ga naar Carel van www.pchulp.com
(ook voor onderhoud, onderdelen en
reparatie).

WONINGSPLITSING
Ben je van plan om je huis te verhuren
aan bijvoorbeeld studenten of woon je
in een huis dat is opgesplitst, let dan
op: de gemeente Eindhoven heeft het
afgelopen jaar een nieuw vergunningensysteem ingevoerd dat woningsplitsing
moet regelen. Huiseigenaren die hun
woning willen splitsen om bijvoorbeeld
kamerbewoning mogelijk te maken
moeten daarvoor een vergunning
aanvragen. De vergunning kon tot
31 december 2008 worden aangevraagd. In de Irisbuurt is zo’n vergunning drie keer verleend.
Eindhoven kende lang een tien procentsnorm. Die hield in dat 10% van de
huizen binnen één postcode verhuurd
mocht worden aan kamerbewoners.
De regeling is begin jaren negentig
afgeschaft. Nu is daarvoor dus de
nieuwe vergunning voor woningsplitsing in de plaats gekomen.
Om problemen in de toekomst te
voorkomen roepen we huiseigenaren
op om een woningsplitsingsvergunning
aan te vragen. En als huurder kun je je
huisbaas hierop attenderen.

19-03-2009 15:29:22

Hondenbeleid gemeente Eindhoven:

Grote boodschap, kleine moeite,
hondenpoep opruimen is overal verplicht
In oktober 2007 heeft de gemeenteraad nieuw hondenbeleid vastgesteld.
Belangrijkste verandering is, dat je voortaan je hondenpoep zelf opruimt!
Óók als je hond tussen de struiken, in het zand naast een boom (boomspiegel)
of in het hondentoilet gaat zitten. Je bent dus verplicht om opruimmateriaal
bij je te hebben (hondenpoepzakjes of gewone plastic zakjes). Daar staat
nen gaat aanleggen
tegenover, dat de gemeente grote losloopterreinen
opterreinen
en extra afvalbakken plaatst. (Maar of die losloop
ook bij ons in de buurt komen.., red.)
Verder moeten honden binnen en buiten
de bebouwde kom aangelijnd zijn. Dat
was al zo in het oude hondenbeleid. In het
buitengebied wordt er ‘naar redelijkheid
en billijkheid’ gehandhaafd. Oftewel: je
ontvangt niet metéén een bekeuring. Pas
als er voldoende losloopterreinen zijn, wordt
er strenger opgetreden. De opruimplicht
geldt overigens óók voor het buitengebied.

Losloopterreinen
Je moet voorlopig een heel eind wandelen
om een losloopterrein te bereiken. Ze
liggen momenteel aan de Rode Kruislaan
in Woensel Noord, in Engelsbergenpark in
Gestel, aan de Urkhovenseweg in Tongelre.
In het park aan de Lieve de Keylaan in
Woensel, in het park aan de Jacob Oppenheimstraat bij park Meerland in Meerhoven
en aan de Boschdijk, achter de ﬂat bij de
Kaneelstraat.
In Stratum zijn een aantal potentiële
locaties beschikbaar. Hierover wordt met de
diverse bewonersorganisaties in Stratum
overlegd. De mogelijke locaties zijn Roostenlaan/hoek Floralaan-West, Karel van de
Woestijnelaan, de groenstrook tussen de
ventweg en de hoofdrijbaan van de
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Piuslaan en een
plek in Gijzenrooi. Voor het
bepalen van
de locaties
voor de losloopterreinen spelen diverse aspecten een
rol. Dat zijn onder andere de minimale
grootte van het terrein (> 1500 m2), de
inrichting als hondenlosloopterrein mag
niet strijdig zijn met het bestemmingsplan
en er dient in de betreffende buurt draagvlak te zijn voor de aanleg. Daarnaast moet
het college een zogeheten aanwijsbesluit
te nemen voordat er tot aanleg over wordt
over gegaan. Tegen dit besluit kunnen be-

langhebbenden eventueel bezwaar maken.
(Waarom eigenlijk niet de groenstrook bij
de Geldropseweg tegenover het klooster?
Er is daar een mooi omheind kinderspeelterrein aangelegd en er is eigenlijk wel plek
voor een uitlaatterrein. Wie onderneemt
actie? red.)

Hondentoiletten
Er zijn in Stratum verschillende hondentoiletten. Deze blijven als groenvoorziening
voorlopig bestaan, maar voor hondenbezitters gelden dezelfde
regels als in de rest van de stad.
Ook hier moeten honden dus zijn
aangelijnd en moet de hondenpoep
worden opgeruimd.

Voorzieningen
Onderdeel van het beleid is dat in overleg
met de stadsdeelteams voorzieningen
kunnen worden getroffen voor hondenbezitters. Dus heeft u ideeën die bijdragen
aan het verminderen van hondenoverlast,
bespreek het dan met het stadsdeelteam.
In overleg kunnen er bijvoorbeeld meer
afvalbakken worden geplaatst. Maar natuurlijk staat de gemeente ook open voor
andere suggesties waarmee we overlast
van hondenpoep en loslopen kunnen voorkomen.

Hulp bij opvoeden: het opvoedspreekuur
Elke ouder heeft wel eens vragen bij het opvoeden van de kinderen. SGE Stratum
houdt daarom wekelijks een opvoedspreekuur, en wel elke donderdagmiddag van
15.30 uur tot 17.00 uur in SGE Stratum, Thomas a Kempislaan 21. Je kunt ook een
afspraak maken: bel (040) 219 33 00 of stuur een email naar opvoedspreekuur@
welzijneindhoven.nl. De medewerkers van het opvoedspreekuur nemen dan zo
spoedig mogelijk contact met je op. Schoolvakanties gesloten.
Medewerkers Opvoeden en Opgroeien - Welzijn Eindhoven

DAMESMODE s
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.
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Diefstal bij De Vlinder opgelost Een lente liefde
Eerlijke mensen? Ze zijn er nog! Dat ervoer
speelgoedwinkel De Vlinder de afgelopen
winter. Een buurtbewoonster die te voet
onderweg was naar de Super de Boer zag
dat een man (volgens haar ‘een nette man,
zou zo een vader kunnen zijn’) een doos
van een rolcontainer wegpakte bij de
achteringang van De Vlinder. Het was rond
Sinterklaas en dus te druk in de winkel om
de leveranties meteen binnen te zetten.
De buurtbewoonster maakte er een opmerking over, maar de man mompelde
iets van ‘Het is toch afval, waar bemoei je
je mee’ en liep snel weg. De vrouw waarschuwde de eigenaresse van de Vlinder
meteen, maar de man was helaas niet
meer te achterhalen.

Wie schetst haar verbazing toen er meer
dan een maand later een briefje op de
achteringang van De Vlinder hing met de
tekst ‘wil de getuige van de diefstal zich
bij ons melden’. Dat deed zij en ze kreeg
te horen dat de diefstal was opgelost.
De gestolen doos was door een andere
buurtbewoonster teruggevonden in een
gangetje. De doos was deels geopend.
Blijkbaar had de dief voor zijn kinderen
geen behoefte aan een houten garage en
had de doos ergens achtergelaten.
De eigenaresse van de Vlinder was zo
blij met deze Irisbuurtbewoners, dat zij
(aangever en vinder) als dank een cadeaubon ontvingen...

Start nieuwe creatieve kinderactiviteiten
bij atelier IMAGINE, een heel gezellig atelier, aan de voorterweg 150a in eindhoven.
Vanaf de eerste week van april.
Elke woensdag middag van 14.00 tot 16.00
uur en elke zaterdagochtend van 10.30 tot
12.30 uur kunnen kinderen vanaf 4 jaar
komen schilderen met acrylverf of aquarelverf.
Naast schilderen is het ook mogelijk om op
deze tijden kennis te maken met experimentele graﬁek, een speciale druktechniek die eenvoudig te leren is, heel
interessant en creatief is en waar hele leuke
expressieve resultaten mee te behalen zijn.
De kosten van een middag of ochtend zijn
€ 7,50 per kind, (limonade en iets lekkers
inbegrepen).

Het is ook mogelijk een 10 ritten kaart te
kopen voor € 65,- .
Inschrijven is mogelijk door een mailtje te
sturen aan info@imag-ine.nl
Vermeldt hierin:
• De naam en leeftijd van uw kind
• de datum waarvoor u uw kind inschrijft
• uw emailadres of tel nummer.
Voor meer onformatie kunt u bellen naar :
Ine Oerlemans tel: 06-44 21 37 89
www.imag-ine.nl
info@imag-ine.nl

De zon wordt weer langzaam warmer
En je ziet meer blije gezichten
En de blaadjes krijgen weer voorzichtig hun bomen
De zwarte grond zit weer volop met leven
Het gaat vanzelf
Het is ons gegeven
En we genieten
Ook al zijn er nog wat donkere wolken in de lucht
Ze drijven verder in een zucht
Je kunt de dagen wel omhelzen
En je weet met je geluk geen blijf
Je doet de dagelijkse dingen
En die laten je stiekem swingen
Een nieuwe lente een nieuw bemin
Na de winter krijgt mijn leven meer zin
Ze kleur onze dagen weer opnieuw
Alsof je alles voor de eerste keer ervaart

Toon Roosen Iris Art

Nuttige adressen
De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel. (040) 212 25 76

Colofon
Oplage: 1100
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Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
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TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65
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