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Invoering betaald parkeren
lijkt onvermijdelijk
Als je aan de centrumkant van de Iriswijk woont, is de kans erg groot dat je
tijdens kantooruren, winkelopeningstijden en uitgaanstijden niet dicht bij
je huis kunt parkeren. Dit levert de nodige frustraties op bij buurtbewoners.
Voor enkele bewoners van de Oude Haven zelfs genoeg frustraties om bij
de gemeente aan te kloppen.
De gemeente biedt slechts één oplossing:
betaald parkeren met vergunningen voor
belanghebbenden. Het betaald parkeren
werd op dinsdag 7 april toegelicht in het
DAF museum. De presentatie van die
avond en een verslag van alle vragen en
antwoorden kun je nalezen op internet
(http://www.eindhoven.nl/nieuws/Betaaldparkeren-woonwijken.htm).
De gemeente stelde zich tijdens de bijeenkomst nogal star op. Het betaald parkeren

Als een olievlek over de hele Iriswijk?
Er werd ook geopperd dat het misschien
alleen maar tot een verschuiving van de
problemen zou leiden. Wat doen de mensen die liever gratis willen parkeren? Zullen
zij uit gaan wijken naar de Dukaatstraat,
Schellingstraat, Stuiverstraat? De gemeente verwacht van wel en dat past ook bij het
beleid om de maatregel van het betaald
parkeren zich als een olievlek te laten verspreiden over alle wijken binnen de ring.
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dus maar een kwart van de bewoners voor
te zijn, als slechts de helft reageert, hiermee lijkt de invoering van het betaald
parkeren onvermijdelijk. De gemeente
verwacht zelf ook veel ja stemmers.

Voordelen
Wie wil nou niet dat het rustiger wordt in
de straat en dat je voortaan wel gewoon
altijd in de buurt van je eigen huis kan
parkeren? De betaalautomaten zullen de
vreemdparkeerders in eerste instantie zeker afschrikken, dat leert de gemeente ook
uit ervaring met andere wijken.
is echt de enige oplossing, andere opties
zijn onbespreekbaar. Op een vraag of er
speciale regelingen zijn getroffen voor
studentenhuizen, wordt keihard gezegd:
‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
Er wordt slechts één vergunning uitgegeven per adres, dat is noodzakelijk om
controle te kunnen houden over de uitgegeven vergunningen. En het verzoek om
betaald parkeren ook in te voeren tijdens
uitgaanstijden wordt afgewimpeld met
een simpel ‘dit voorstel is niet haalbaar’.

Uitslag enquête doorslaggevend
Op vrijdag 29 mei hebben alle belanghebbenden een enquête ontvangen, waarmee gepeild wordt of ze voor of tegen de
invoering van het betaald parkeren zijn.
Als ten minste 50% van de belanghebbenden de enquête invult en voor 10 juni
retourneert aan de gemeente, dan is de
uitkomst van de enquête rechtsgeldig. Als
daarvan tenminste 50% + 1 vóór stemt,
dan is het betaald parkeren vanaf 1 januari
2010 een feit. Theoretisch gezien hoeft

De gemeente biedt een goed doordacht
systeem voor bezoekers aan, waarbij ieder
huishouden één bezoekerspas krijgt. De
pas kan per kwartaal opgewaardeerd
worden tot €20,- en daarmee kan een
bezoeker een kaartje uit de automaat
halen voor een sterk gereduceerd tarief.
Het is wel zo gastvrij dat je bezoek dus niet
zelf hoeft te betalen en zo kun je meerdere
bezoekers tegelijkertijd laten parkeren.
•Lees verder op pagina 2
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•Vervolg van pagina 1

Verder komt de gemeente met een goed
plan voor de herinrichting van de straten.
Zo zal de Havensingel eenrichtingsverkeer
krijgen en komen er aan weerszijden van
de straat parkeervakken. Deze vakken komen verder van de bochten te liggen
waardoor het gevaarlijke in de bocht parkeren verleden tijd zou moeten worden.
De hele Oude Haven wordt een 30 km
zone. Dit zijn mooie plannen, die de verkeersveiligheid zeker ten goede zullen
komen, of er nu wel of niet gekozen wordt
voor betaald parkeren.

Er wordt tot 125% van het aantal beschikbare plaatsen aan vergunningen uitgegeven en dat betekent dat het theoretisch gezien toch weer overvol kan zijn.
Zeker als het betaald parkeren niet genoeg
blijkt af te schrikken en er toch ook nog
vreemdparkeerders gebruik zullen maken
van de parkeervoorzieningen in deze buurt.

Nadelen

Werkt het wél afschrikwekkend dan zadelen we onze buurstraten op met de
problemen. Als het betaald parkeren zich
dan echt als een olievlek verspreid, worden
de straten zonder betaald parkeren het
dichtst bij het centrum weer het meest
aantrekkelijk.

Een van de belangrijkste nadelen van deze
oplossing is dat er geen plaatsgarantie
worden gegeven. Je betaalt dus voor een
vergunning, maar het is niet zeker dat je nu
wél in de buurt van je huis kunt parkeren.

In reactie hierop zegt de gemeente zich als
doel te stellen om de parkeerdruk terug te
brengen tot een acceptabel niveau. Als de
druk toch weer te hoog blijkt, zal er ge-

Prachtige fotoreportage ingetogen Koninginnedag
Op de onlangs gelanceerde website van
de Stichting Irisbuurt (www.irisbuurt.nl)
zijn foto’s te vinden van de Koninginnedagactiviteiten bij de Blokhut. De sfeervolle foto’s geven duidelijk aan hoe er
genoten werd die dag. Genoten van het
ﬁetsen versieren, het tatoeages schminken, de zeskamp, het springkussen, het
grote levend tafelvoetbalspel, het schilderen van de bankjes in het speelbos, de
tombola met prachtige prijzen, maar
vooral toch ook van het zonnetje en het

ART DE LA TABLE

heerlijke terras! Jammer genoeg vormde
de aanslag in Apeldoorn een lelijke smet
op een mooie dag. De organisatie had
besloten om de kinderactiviteiten gewoon door te laten gaan, de meeste
kinderen hadden toch niet door wat er
allemaal speelde in het land. Het avondprogramma voor de volwassenen werd
uit respect voor de slachtoffers geannuleerd. Geen gouden tranenbal dus dit
jaar, hoewel tranen van goud wel toepasselijk waren geweest die avond.
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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

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG VRIJDAG  ZATERDAG
VAN  TOT   UUR

6OORTERWEG  TEL 

sleuteld moeten worden aan de variabelen
van het systeem, denk bijvoorbeeld aan
het verhogen van de tarieven. Maar een
begrip als ‘acceptabel niveau’ zal niet door
iedereen hetzelfde geïnterpreteerd worden
en het sleutelen aan de variabelen zal een
aardige klus zijn. Als de automaten er eenmaal staan, kom je er niet zomaar meer
vanaf.
Los je de problemen echt op, of maak je
van je buurt juist een ofﬁciële parkeerplaats,
waar vreemdparkeerders in de toekomst
dankbaar gebruik van zullen maken?
Wordt vervolgd...

Springkampioen
Maar dan wel vanaf de duikplank! Mees
Panken uit de Adolf van Cortenbachstraat
werd op 18 april in zwembad de Tongelreep
Brabants kampioen op de 3 meter plank.
En alsof dat nog niet genoeg was werd hij
ook nog ’ns 2e op de 1 meter plank. Eind
juni gaat Mees proberen geweldig mooi te
springen wanneer hij mee gaat doen met
de Nederlandse kampioenschappen B.

Mees Panken in aktie tijdens de Brabantse kampioenschappen.

Een lopend vuurtje NIEUWS VAN DE BEWONERSORGANISATIE
Er brand een vuurtje in mijn lijf
Ik weet niet goed waarom het brand
Iets of iemand heeft het ooit aangestoken
Het verwarmt mij waar ik ook ben
Ik kijk dan op een speciale manier naar de mensen
Dan zie ik alleen maar hun goede kanten
Het vuurtje brand dag en nacht
Ik hoop dat het altijd blijft branden
Zonder dat wil ik niet
En bedanken daarvoor is toch geen schande

Toon Roosen

WIST U DATJES...
• Niet vergeten: Op 28 juni vieren de
gebroeders van Gestel (ﬁetsenmaker
op de Geldropseweg) hun 100-jarig
bestaan. Dat gebeurt groots, dus mis
het niet!
• Er ligt een plan bij de gemeente om de
kanaalzone de komende 15 jaar ruimtelijk en economisch te gaan versterken.
Dit plan ligt nog tot 3 juli ter inzage op het
informatiecentrum Stadskantoor, maar
is ook te vinden op www.eindhoven.nl

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

De bewonersorganisatie Irisbuurt houdt
zich momenteel onder anderen bezig met
de volgende onderwerpen:
• Vanwege migratie binnen de bewonersorganisatie komt er een nieuwe deelnemer uit de bewonersorganisatie bij:
de kwaliteitskring Geldropseweg.
• De bewonersorganisatie heeft ﬁnancieel
bijgedragen aan de mobiele kinderboerderij die op woensdag 27 mei het
Speelbos bezocht. Zie elders in deze
krant.
• Een werkgroepje is aan het verkennen
hoe we de belangrijkste toegangen tot
de Irisbuurt kunnen opvrolijken (oa. bij
de Voorterweg, A. van Cortenbachstraat en Super de Boer).
• Er wordt gedacht over een facelift
(herinrichting) van het pleintje aan de
A. van Cortenbachstraat
• Hoe precies om te gaan met klachten

(bestuur en organisatie > beleid > visies
en plannen). Tot 15 juli kun je op de
plannen reageren. Doen, dus!!! In de
Wijkinfo die huis aan huis verspreid is
staat ook dat ‘De haalbaarheid van
de brug over het kanaal nabij de
Tenierslaan wordt onderzocht, waarbij
de voors (verbinding tussen stadsdelen)
en tegens (mogelijke overlast van
Novadic) moet worden meegenomen...
Is die vermaledijde ‘junkenbrug’ dus
toch weer onderwerp van onderzoek.
Reden temeer om te reageren!
• Het quizzen in de Blokhut slaat aan!

‘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

•
•
•

•

van wijkbewoners (die dus naar de
bewonersorganisatie stappen voor hulp)?
Nieuws over de status van het trapveldje
in de gaten houden.
Verdere invulling van de website Irisbuurt
(zie elders in dit nummer).
Er zijn wat plannen om een ‘cleanteam’
in het leven te roepen (groepje vrijwilligers die zo nu en dan het zwerfvuil
in het Speelbos opruimt).
Informeren van de wijkbewoners over
de status van de Iristuinen (voormalig
Carwash-terrein).

Hierover kunt u meer lezen op de website,
www.irisbuurt.nl.

Het wordt er steeds drukker, gezelliger
en... fanatieker! Dus kom op 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).

HAVENSINGEL OP ZOEK NAAR UITDAGERS

Schrijf je in voor het
jaarlijkse Iriswijk Straten

Volleybaltoernooi

Het was op een mooie zomerse dag in juni
2008 dat de Havensingel geschiedenis
schreef en voor het eerst die felbegeerde
beker wist te winnen. Dit jaar lijkt het erop
dat de Havensingel de beker zomaar kado
gaat krijgen, want er zijn tot op heden
nog helemaal geen inschrijvingen.
Zonder teams geen toernooi, dus bij dezen
een oproep aan alle straten in de Irisbuurt,
de Cingelshouck en de Oude Haven,
wie durft?
Het jaarlijkse Iriswijk Straten Volleybaltoernooi zal plaats vinden op zaterdag
27 juni 2009. Inschrijven kan via e-mail bij
Juliëtte, captain van het Havensingel team
(julietteperree@gmail.com).
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Recept Eetidee Kinderboerderij in Iriswijk

Op woensdag 27 mei had de Iriswijk een
groepje bijzondere bezoekers. Een aantal
ezels, geiten, schapen, kippen, ganzen en
konijnen en een pony streken neer in het
Speelbos waar ze zich lieten aaien,
borstelen, opjagen en knuffelen door jong
en oud. Het was een initiatief van de
Blokhut, de bewonersorganisatie en de
Hasselbraam.

Hoofdgerecht voor 4 personen

Garnalencurry Op safari door het Speelbos
met broccoli
Ingrediënten:
• 500 gram diepvries cocktailgarnalen
• 300 gram broccoliroosjes
• 1 rode peper
• 2 eetlepels olie
• 2 teentjes knoﬂook, ﬁjnhakken
• 1 volle eetlepel Indiase currypasta
of milde kerriepoeder
• 4 tomaten in stukjes gesneden
• 200 ml kokosmelk
• 250 ml kippenbouillon(van een
tablet)
• 3 bosuitjes in stukjes van 3 cm
gesneden

Bereidingswijze:
1 Ontdooi de garnalen volgens de
aanwijzingen op de zak.
2 Kook de broccoliroosjes in ruim
kokend water met wat zout beetgaar.
3 Halveer de peper en verwijder de
zaadjes. Hak de peper ﬁjn.
4 Verhit de olie in een hapjespan en
fruit de knoﬂook en de rode peper
zachtjes aan met de currypasta.
5 Schep de tomaten erdoor en bak
alles 2-3 minuten.
6 Roer dan de kokosmelk en de
bouillon erdoor en breng het geheel
aan de kook.
7 Laat de saus 10 minuten op hoog
vuur sudderen en indikken.
8 Schep dan de garnalen, broccoli en
bosui erdoor en warm de curry nog
3-4 minuten zachtjes door.
9 De curry op smaak brengen met
peper en zout en serveren met
basimatirijst.

Een witte panter, een
zebra, een tijger,
een poema en een
giraffe, het speelbos
is nu vijf dieren en
een jungle rijker.
Het idee om de
bankjes in het speelbos eens op te
knappen bestond al
langer. Het oranjecomité pakte het op als
een van de activiteiten en bedacht het
thema: safari. Met vereende krachten zijn
de bankjes geschuurd, ontvet, voorzien
van een basiskleur en afgewerkt met
prachtige patronen. Dit alles gebeurde
onder leiding van Ine Oerlemans van
schildersatelier Imagine aan de Voorterweg. Ine had ook de patronen bedacht en
voor elk bankje een voorbeeld patroontje
geschilderd. Zowel kinderen als volwassen
mochten zich uitleven op het naschilderen
van die voorbeelden. De klus bleek te groot

De

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
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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.

om in één dag te klaren, vandaar dat er
onlangs een extra schilderavond werd ingepland. De aankondiging hiervan was aan
de late kant, maar de opkomst was gelukkig toch groot. Jammer genoeg was de
basislaag op het bankje bij het trapveldje al
helemaal beklad. Dat bankje zal binnenkort
zijn metamorfose krijgen. Zodra de datum
hiervoor bekend is, wordt het rondgemaild
via de E-riskr@nt.
Meld je aan voor deze digitale Iriskrant,
speciaal voor tussentijdse nieuwtjes, via
info@iriskrant.nl

Nieuwe website Irisbuurt
Zoals al aangekondigd in het vorige nummer, nu wat
meer aandacht voor de nieuwe website van de Irisbuurt
(www.irisbuurt.nl) Om maar meteen een groot misverstand de wereld uit te helpen: de website is opgezet
door vrijwilligers uit de Irisbuurt. De website is NIET van
de bewonersorganisatie of van de Iriskrant maar ‘n site
van en voor de gehele Irisbuurt! Iedereen die iets kwijt
wil over de Irisbuurt kan een mailtje sturen naar de
websiteredactie. Daarover later meer.
Al langer bestond de behoefte om de bestaande website een wat professioneler
karakter te geven. Om meerdere redenen
voldeed de oude website (met de Irisbloem
als homepage) niet meer; niemand voelde
zich er verantwoordelijk voor, de vormgeving was gedateerd en de site was gebruikersonvriendelijk.
Vanuit de bewonersorganisatie Irisbuurt
kwam het initiatief om de website geheel
te vernieuwen. Belangrijkste eisen die gesteld werden waren:
• veel en actueel nieuws over de Irisbuurt
• eenvoudig in het gebruik
• moderne uitstraling
Vol enthousiasme gingen een paar vrijwilligers aan de slag. We gaan hier niet
uitleggen hoe de website technisch in
elkaar zit. Daar zit, behalve misschien wat
computertechneuten, niemand op te
wachten. Bij de start hebben de makers
echter wel belangrijke keuzes moeten
maken met wat voor soort website zij
wilden gaan werken. Wijkbewoner Bas
Gosselink heeft daarvoor het fundament
gelegd en de belangrijkste bouwstenen

Zoekpagina op de website van de Irisbuurt

aangeleverd. Herman Elenbaas, Tonnie
Vossen en Frans Schraven hebben daarna
de artikelen en de foto’s op de website
gezet (en zijn daar overigens nog volop
mee bezig!).
De linker kolom van de website geeft
informatie over de Irisbuurt, bewonersorganisatie en de Iriskrant, de middelste
kolom laat meestal de inhoud van een
artikel zien en de rechter kolom nog wat
zaken over evenementen en het laatste
nieuws in de Iriskrant.
Eigenlijk wijst alles zich vanzelf door te
klikken op de diverse onderdelen. Een
belangrijk onderdeel van de website is de
zoekfunctie (te vinden onder ‘SERVICE’).
Wanneer je een zoekterm invoert, bv.
Koninginnedag, dan krijgt je alle verwijzingen op de website te zien waar het
woord Koninginnedag in voorkomt. Dit
kunnen dus artikelen zijn maar ook foto’s.
Heel handig dus om iets terug te zoeken,
met name wanneer straks alle oude Iriskranten op de site staan.
De banner (de foto over de volle breedte
bovenin) is gemaakt door wijkbewoner
Jan van Hal. Inmiddels heeft Jan ook een

lentefoto van de wijk gemaakt. Deze foto
zal zo snel mogelijk als banner op de
website te zien zijn.
Het webteam blijft bezig met het plaatsen
en actualiseren van foto’s en artikelen. Om
bijv. het complete Iriskrantarchief (incl.
foto’s) op de site te krijgen is men nog wel
een paar maanden bezig!
De redactie van de Iriskrant is, namens het
webteam, gevraagd een algemene oproep
in deze krant te plaatsen:
Wanneer je graag een artikel, een nieuwtje
of een foto zou willen terugzien op de
website, schroom dan niet om een verzoek
daartoe in te dienen. Uiteraard moet het
wel over de Irisbuurt gaan. Je stuurt gewoon je artikeltje (of foto) door naar de
redactie (redactie@irisbuurt.nl) en zij zetten het voor je op de site. Dit onder het
motto: de website is er voor alle wijkbewoners! Kom op mensen, laat eens wat
van je horen!
Tip: maak van www.irisbuurt.nl je startpagina en je mist nooit meer het nieuws
uit je wijk!

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

Op 20 mei werd het nieuw ingezaaide gras op
het veldje van de Blokhut besproeid. Over zes
weken zou het voor het eerst gemaaid mogen
worden. Volgens een deskundige is het over 8 tot
10 weken pas goed begaanbaar. Precies op tijd
voor de Iriscamping, maar te laat dus voor het
volleybaltoernooi. De organisatie zoekt nog naar
een geschikte speelplek (bijvoorbeeld in het
Speelbos), maar het toernooi gaat zeker door!
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1 JULI: AUTO BESCHILDEREN

Wie is toch die vrouw die de
Geldropseweg zo opfleurt?
Ze heet Marieke Verhees, is pas 24, woont in de Irisbuurt, runt haar eigen
bedrijf en is onlangs geslaagd voor haar bloemist-examen. Haar favoriete
bloem is de lieﬂijke, maar toch ook wat wilde lathyrus, ofwel het siererwtje,
vooral omdat hij zo lekker ruikt! Ze staan dan ook op de toonbank, zodat ze
er de hele dag van kan genieten.
Inrichting zelf gemaakt
Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om
een eigen winkel op te zetten. Marieke wist
de kosten echter goed te drukken door
handig gebruik te maken van simpele
materialen en door heel veel zelf te doen.
Ze kreeg daarbij hulp van haar ouders,
schoonouders en vooral ook van haar
vriend, die onlangs ook een eigen bedrijfje
in zonnepanelen is begonnen. Hij heeft
de elektriciteit voor zijn rekening genomen
en dat is echt een complimentje waard.
De fraaie lamp in bloemvorm zou niet
misstaan in een dure designwinkel.

Familie
Marieke is geboren en getogen in Deurne.
Ze woonde daar samen met haar broer en
twee zussen naast een bloemist. Bij die
bloemist heeft ze van jongs af aan meegeholpen. Haar zussen (15 en 23) zijn ook

De auto waar kinderen bloemen op mogen schilderen.

wel een beetje besmet met het bloemenvirus, want zij zijn degenen die de zaak
waarnemen als Marieke eens een keer niet
in de winkel aanwezig kan zijn.

Op vrijdag 24 juli begint de grote vakantie! Om dat te vieren en om alvast te wennen
aan het vakantiegevoel, opent op diezelfde dag weer voor één nacht camping
‘De Iris’ bij De Blokhut. Vanaf 15.00 uur kun je je tentje(s) opzetten. Op zaterdagochtend om 11.00 uur moet je weer uitgechecked zijn bij campingmanager Ria.
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Bloemmarie is open sinds november 2008
en de zaken gaan goed, zelfs boven verwachting. Maar het leven is er wel wat
serieuzer op geworden. Zomaar even op
vakantie gaan is er niet meer bij en het is
niet meer zo vanzelfsprekend om net als
andere jaren naar een festival als Extrema
te gaan. Marieke luistert de hele dag naar
de radio in de hoop gratis kaartjes te winnen. Niet omdat ze het geld niet heeft,
maar het is wel een hele afweging om naar
zo’n dance festival te gaan als je een eigen
bedrijf hebt. Een gewonnen kaartje kan
dan precies de boost zijn die je nodig hebt.

Auto beschilderen

Welkom op camping ‘De Iris’
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 campingkantine (De Blokhut).
Van al het meegebrachte eten wordt één
groot buffet gemaakt, dat we samen opeten. 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.

Extrema

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). Aanmelden hoeft niet. De camping is overigens niet alleen open voor
mensen met kinderen. Iedereen is welkom, óók voor een campingborrel!
Vragen? Bel Carst/Sabien, 2121088 of
Maurits, 2125486 of stuur een mailtje
naar: iriskrant@gmail.com

Aan ambities geen gebrek, als bloemist en
afgestudeerd pedagoog weet ze vele rooskleurige toekomstscenario’s te schetsen.
Voor de kortere termijn is Marieke van plan
alle wegen in de buurt op te ﬂeuren. Ze wil
namelijk haar auto laten beschilderen met
bloemen. Niet door kunstenaars, maar door
kinderen. Creatievelingen van 4 tot 12 jaar,
die het leuk vinden om eens een echte auto
te beschilderen, kunnen zich geheel kosteloos via marieke@bloemmarie.nl aanmelden. Dit schilderfestijn zal plaatsvinden op
woensdag 1 juli ergens tussen 14 en 16 uur.
Wees er wel op tijd bij want vol is vol.
Oh, en iedereen wil natuurlijk weten wat er
met al die bloemen gebeurt die niet verkocht worden. Nou dat zijn er niet zo veel,
kwestie van goed inkopen. Die enkele
bloem die het niet haalt om verkocht te
worden, deelt Marieke dan maar uit aan
een dankbare interviewster.

Iriswijkers in Afrika (deel 2)
In het decembernummer van deze krant stond een berichtje over de
plannen van Iriswijkbewoners Anita en Annemarie om een reis in hun
Toyota Landcruiser door Afrika te maken. Inmiddels zijn ze na een reis van
4 maanden gezond en wel op hun stek in de J. v. Eindhovenstraat teruggekeerd en omdat u waarschijnlijk nieuwsgierig bent naar hun belevenissen
in Afrika, had uw Iriskrantverslaggeefster een gesprek met Anita, waarin ze
heel enthousiast vertelt over de reis.
Betaald verlof voor grote reis.
Anita (werkbegeleider stichting maatschappelijke opvang) en Annemarie (manager
woonbegeleiding), hebben zich voorgenomen om elke 5 jaar een grote reis
door een stuk van de wereld te maken. Bij
de beide werkgevers hebben ze dat prima
geregeld: gedurende een aantal jaren
sparen ze geld en vakantieuren op om over
een periode van 4 maanden betaald verlof
op te kunnen nemen voor een lange reis.
De vorige keer hebben ze een rondreis
door Australië gemaakt en nu was met 4
vriendinnen onder het genot van een ﬂes
wijn aan de keukentafel, besloten gezamenlijk naar Afrika te gaan. Na de plannen
kwamen de voorbereidingen, zoals het
aanvragen van visa, inentingen en de zoektocht naar een auto waar je zo’n ruige
tocht mee kunt maken. De Toyota Landcruiser, ook wel ‘schip van de woestijn’
genoemd werd op internet gevonden en is
door Anita en Annemarie in een half jaar
tijd omgebouwd tot een prachtige camper.

‘In sjalah’.
Het avontuur voor de 6 vriendinnen en hun
3 auto’s begon in de haven van Antwerpen
op het vrachtschip wat hun naar Dakar
(Senegal) bracht. Bij de invoering van de
auto’s maakten ze direct kennis met de
Afrikaanse manier van werken en bureaucratie. De transiteur hield hen dagen in
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spanning met de uitspraak ‘In Sjalah’ (als
Allah het wil). Maar gelukkig konden de
auto’s naar 8 dagen wachten ingevoerd
worden en kon het reisavontuur beginnen.
Ze vertrokken vanuit Senegal via Mali naar
Timboektoe, Burkina Faso, Ghana en weer
terug via Senegal naar Mauretanië, via een
deel van de westelijke Sahara naar Marokko,
het laatste land van de reis. In totaal hebben ze door 7 landen gereisd en daarbij
16.000 km, ongeveer 1000 km per week,
afgelegd.

weer. Natuurlijk teveel bijbehorende verhalen voor dit artikel.
Daarom vertelt Anita over enkele hoogtepunten van de reis. ‘Heel indrukwekkend
was de tocht door Niokolo Koba, een
natuurpark in Senegal, waar de Afrikaanse
natuur zich nog ongerept en ruig toont.
We hebben er o.a. nijlpaarden, apen,
krokodillen en prachtige vogelsoorten
gespot. Dit alles onder begeleiding van
een gids die zich gedurende vele dagen
niet waste. Mali is een prachtig land om
doorheen te reizen en de steden zijn heel
toeristisch. Een ander hoogtepunt van
onze reis was het 4-daagse ‘Festival au
desert’ in Timboektoe, een muziekfestival
op een groot podium midden in de
woestijn. Als voedsel kregen we geiten te
eten, die ter plekke werden geslacht. We
zijn ook in gebieden geweest waar ze nog
amper blanken(Toubab) hebben gezien en
waar de kinderen ons als een echte bezienswaardigheid aanstaarden en wilden
aanraken.

Dagelijks leven tijdens de reis.
‘Campings zijn er niet in Afrika, dus hebben
we voor overnachtingen ons tentje op de
meest vreemde plaatsen neergezet, bijvoorbeeld in een tuin of op een binnenplaats
maar zelfs ook op een dak. Onze dagelijkse
maaltijden bestonden vooral uit tomaten,
uien en aardappelen; als je geld hebt is er
voldoende verkrijgbaar, transporteren van
de goederen is vaak wel een probleem.
Onze eigen waterzuiveringsinstallatie zorgde
voor ons drinkwater, wat we natuurlijk eerst
moesten oppompen.

Muziekfestival midden in de woestijn.
7000!!! foto’s geven de vele indrukken,
avonturen, prachtige natuur en bijzondere
ontmoetingen met de vriendelijke en
kleurrijke inwoners, maar ook de gewone
dagelijkse dingen van het leven, in Afrika

De contacten met de inwoners waren heel
spontaan. Er werd een beetje Frans gesproken, maar we communiceerden vooral
met handen en voeten. We hadden uit
Nederland een sprekend vogeltje meegenomen waar we kleine theaterstukjes
mee opvoerden voor de kinderen, en al
snel verzamelden de kinderen uit de hele
omgeving zich om ons heen, bijzonder
ervaringen, na aﬂoop deelden we ballonnen en speelgoed uit.’
De Toyota heeft de reis zonder problemen
doorstaan en voor andere avontuurlijke
Iriswijkers hij staat te koop. Tot slot vraag
ik aan Anita of er al nieuwe plannen voor
een reis zijn waarop zij antwoord: ‘dan
gaan we naar Zuid-Amerika, we zitten al
op Spaanse les’.
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De Landcruiser die nu te koop staat in de Iriswijk
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Column Recessie in het groen
De keuken van de Blokhut tijdens de verbouwing.

Facelift voor de
keuken Blokhut
Op dinsdag 5 mei werd begonnen met het
verbouwen en het plaatsen van een nieuwe
keuken in de Blokhut. De ﬁnanciering voor
deze nogal forse ingreep werd verkregen
door de subsidie van het Oranjefonds (zie
Iriskrant nr. 32 of www.irisbuurt.nl).
De bestaande keukenapparatuur werd verwijderd, oude wanden gesloopt en gas-,
water- en afvoerleidingen aangepast.
Daarna zijn nieuwe muren opgetrokken en
betegeld en is een geheel nieuwe afzuigunit
gemonteerd. Als laatste is de nieuwe, roestvrijstalen keuken-apparatuur geplaatst.
Zoals het er nu naar uitziet kan de keuken
half juni in gebruik worden genomen. Het
wachten nu is alleen nog op een paar
enthousiaste wijkbewoners die het eetidee
nieuw leven in willen blazen! Mail ons!
iriskrant@dse.nl.

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

Iedere ochtend stap ik bij het opkomen van de zon uit mijn
bed. Na een snelle douche trek ik mijn kleren en laarzen
aan, ik pak de hondenriem van het haakje en stap naar buiten. Een korte blik op de ochtendlucht. De hond staat al vol
verwachting naast me. We gaan. Eerst een rondje door de wijk. Je weet
waar de lichten al aan zijn. Meestal daar waar kleine kinderen wonen. Maar
ook de mensen die vroege diensten werken. Iedere ochtend de krantenman en
de krantenjongen. De man op de ﬁets, de jongen meestal in zijn autootje.
Soms valt iets op: een licht op zolder is
blijven branden, een gordijn wappert door
een open raam naar buiten, er ligt een man te
slapen in het gangetje. De eerste keer durft
de hond er niet langs. De held. Ik ook niet
trouwens. We draaien om en kiezen een andere route. Na een paar dagen zijn we er aan
gewend en vertrouwen op zijn goedheid.
Dan komt het moment waar we naar verlangd hebben. We naderen Het Veld. Met
hoofdletters. Vorig jaar was het nog een
treurige aanblik, de pas gerooide bomen
in mei. Het was kaal, vlak en modderig.
Ik weet dat er veel mensen zijn geweest die
moeite hebben gedaan om Het Veld te
maken tot wat het is. De gemeente heeft
gratis grof vuil opgehaald dat door de
kinderen (meerdere keren) van het veld is
gehaald en verzameld langs te weg. Er is
gezaaid door heel veel mensen. Wijkbewoners hebben honderden zonnebloempitten in de grond geduwd. Stekjes van
bomen zijn geplant. Er zijn oproepen gedaan bij bedrijven om bloemenzaad te doneren. Sommige mensen hebben uit eigen
voorraad en portemonnee heel veel gezaaid.

En het resultaat mag er zijn. Vorig jaar al
een beetje, maar dit jaar is het feest!
Op het moment dat mijn blik Het Veld
aanschouwt in het vroege ochtendlicht,
vult mijn hart zich met zonnestralen. Een
zee van bloemen begroeten de dag.
Vooral witte margrieten, maar als je goed
kijkt zit er zoveel bijzonders tussen. De
klaprozen, lupines, koekoeksbloemen, kamille, klavertjes en kaasjeskruid. Verstopt
in het groen lijkt er iedere dag een
verrassing bij te komen.
Voorzichtig plaats ik mijn laarzen tussen
het kwetsbare groen. Ik zoek de zanderige
onbegroeide plekken om mijn voeten neer
te zetten. Het zijn er steeds minder.
De hond heeft een egeltje ontdekt en kijkt
er onderzoekend naar. Als er geen beweging in komt, rent hij verder over het veld.
Ik geniet van de rust, de bloemen en de
bomen rondom en hopelijk velen met mij.
Zolang de recessie duurt en er nog geen
beleggers zijn voor de nieuwbouw hebben
wij ons bloemenveld. En als er niet teveel
geplukt wordt is er volgend jaar nog veel
meer om van te genieten.
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