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Een knal in de Iriswijk
Op maandagavond 31 augustus klonk er 
rond 22.15 uur een knal in de Iriswijk. 
Niet zomaar een knal zoals je die wel 
vaker hoort (kinderen die vuurwerk 
afsteken), maar een knal die wreed een 
einde maakte aan het leven van huisbaas 
Basz Zwijsen. 
Hij was naar zijn verhuurde huis gekomen 
om een ruzie te sussen, aldus de krant 
een dag later. De Adolf van Cortenbach-
straat werd meteen afgezet en bleef dat 
tot dinsdagavond, voor sporenonderzoek 
zei men. Eigenlijk hoopte je dat het voor 
een opname bedoeld was van Inspector 

Morse of Baantjer, maar nee, het was de 
harde werkelijkheid: er was een moord 
gepleegd. Zoiets gebeurt hier toch niet? 
Op 50 meter van je eigen woning? Zo’n 
schietpartij is toch iets voor New York of 
eventueel Amsterdam, maar hier... zo 
dichtbij.... 

De geruchten over Basz en over de 
toedracht van de moord (er waren er 
véél!) laten wij verder liever de geruchten. 
En laten we hopen dat onze wijk 
voorlopig gespaard blijft van dit soort 
bruut geweld. 

Likje verf voor de Blokhut
Wie dacht dat het met een nieuwe keuken 
en een nieuw grasveld wel even gedaan 
was met de werkzaamheden in en rondom 
de Blokhut kwam bedrogen uit. Eind juli 
staken op initiatief van Eus van Beijsterveldt 
(voorzitster Stichting Beheer Blokhut) een 
aantal wijkbewoners de handen uit de 
mouwen om de Blokhut binnen van een 
likje verf te voorzien onder het motto: vele 
handen maken licht werk.
Het vertrouwde lichtgroen veranderde in 
een crèmekleur, het donkergroen werd 

donkerbruin. Deze kleurveranderingen 
leverden al snel een totaal ander beeld op.
De inwendige mens werd versterkt door 
Ria die al vroeg in de weer was met een 
niet te versmaden catering.

Enkele weken later is door Peer en Ad de 
gehele bekabeling weggewerkt en begin 
september werd ook nog de gang ge-
schilderd. Al met al een halfjaar met veel 
kluswerk waar het bestuur van de Blokhut 
tevreden op kan terugkijken. 

Na gedane arbeid was het (uiteraard) goed rusten!

Normen en waarden 
in het Speelbos
Na aanhoudende klachten van bewoners 
over overlast van hangjongeren in en rond-
om het Speelbos, heeft halverwege juli op 
initiatief van de bewonersorganisatie een 
gesprek plaatsgevonden tussen vertegen-
woordigers van jongerenwerk, bewoners-
organisatie en jongeren.

Veel bewoners storen zich m.n. aan de 
reactie van de jongeren wanneer ze wor-
den aangesproken op hun gedrag. Daar-
naast zijn er irritaties over lawaaioverlast, 
vanda lisme en zwerfvuil. De jongeren 
hebben nu samen met de bewoners-
organisatie regels opgesteld die betrekking 
hebben op boven staande punten.

De afspraken die gemaakt zijn zullen straks 
te zien zijn op 2 borden die in het Speelbos 
komen te hangen. De gemeente zal de 
uitvoering verzorgen. Ook in de Kruiden-
buurt hangen dergelijke borden en de 
reacties daar zijn veelal positief. 



In mei verscheen de gemeentelijke ont-
wikkelingsvisie voor de kanaalzone, ge-
titeld ‘De vaart er in’. Deze heeft tot 
15juli ter inzage gelegen bij de gemeente. 
Reden voor een aantal organisaties in de 
buurt om de nota eens kritisch door te 
nemen en om met een gezamenlijke visie 
richting gemeente te komen. De volgende 
orga ni saties hebben de lijvige reactie 
(9pagina’s) opgesteld:
• Bewonersorganisatsietichting lrisbuurt
• Bewonersvereniging Cingelshouck
• Buurtvereniging Villapark
• Scholengemeenschap Augustinianum
• Basisschool Reigerlaan
• Kinderdagverblijf DeDroomwereld

De organisaties maken met name bezwaar 
tegen de verkeerskundige plannen uit de 
ontwikkelingsvisie. In het kort komen de 
plannen er op neer:
• De kanaaldijken worden aangewezen 

als ‘groene zone’. Aan de Zuidkant 
(de kant van de Iriswijk) komt, als de 
plannen doorgaan, een tweerichtings-
fi etspad te liggen.

• Waar moet het autoverkeer dan naartoe, 
zult u zich afvragen. Welnu, dat moet 
afgewikkeld worden via de Dirk 
Boutslaan, de Lucas Gasselstraat en de 
Breitnerstraat. Drie straten die grenzen 
aan onze woonwijk. Volgens de reactie 
ligt met name de Dirk Boutslaan zo 
asymmetrisch in het gebied, dat het 
verkeer zal aantrekken uit het noorden 
en uit de richting Helmond, door de 
Tongelresestraat dat dwars door een 
dichtbevolkte woonwijk zal gaan rijden. 

• De toename van al dit verkeer dwars 
door de woonwijken zal leiden tot nog 
meer geluidsbelasting (terwijl het nu al 
erg genoeg is) en vervuiling (fi jnstof). 

• Bovengenoemde instellingen zijn dan 
ook tegen het verplaatsen van het auto-
verkeer van de kanaaldijk naar de straten 
door onze wijken. Waarom kan het 
verkeer niet langs het kanaal afgewikkeld 
worden?

• In de kanaalvisie wordt ook een onder-
zoek aangekondigd naar de haalbaarheid 
van een brug bij de Gabriël Metsulaan 
(bij de Praxis). De organisaties zijn hier 
ook op tegen. Ten eerste trekt dit 
‘klanten’ van Novadic de Iriswijk in. 
Daarnaast wordt gevreesd voor sluip-
verkeer door de Tongelresestraat de 
Gabriël Metsulaan en de Jorislaan.

Meer informatie
Dit artikel is natuurlijk niet compleet. Lang 
niet alle argumenten tegen de gemeen-
telijke plannen staan er in. Lees daarom 
de complete visie en de reactie hierop. 
Download deze vanaf www.irisbuurt.nl.  
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Instellingen reageren op kanaalvisie

Vroeg kampeergevoel 
tijdens Iriscamping
Traditiegetrouw vond in juli (de dag 
waarop de kinderen van de basisschool 
zomervakantie krijgen) weer de jaar-
lijkse Iriscamping plaats.

Het zonnetje scheen en het nieuwe gras-
veld bij de Blokhut lag er uitnodigend 
bij. Reden voor enkele wijkbewoners om 
al de middag het tentje op te zetten om 
vervolgens snel over te gaan tot het 
nuttigen van de in hun ogen ‘wel ver-
diende’ borrel.
Vooral de kinderen hadden het dit jaar 
bijzonder naar de zin en waren, mede 
ook door een gezellige barbecue, niet 
meer bij de Blokhut weg te slaan. Tot 
laat in de avond werd er gegeten, ge-
dronken, gespeeld en gepraat. Heerlijk! 

Volgend jaar wéér a.u.b. en… de 
camping beheerder heeft dan vast nog 
wel wat plekjes over!.  

 



SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Nieuw adres:

3

 

ART DE LA TABLEART DE LA TABLE

Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

Aff aire d’Antiques et Cadeaux
Hertogstraat 31 (t.o. Diagnostisch centrum)

5611PA Eindhoven

040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL

Vlak voor de zomervakantie hebben een 
viertal straten gestreden om de fel be-
geerde wisselbeker van het Iriswijk Straten 
Volleybaltoernooi. De Havensingel (kam-
pioen van 2008) had het toernooi geor-
ganiseerd en kwam dit jaar met maar liefst 
10 personen opdagen! Zij hadden echter 
een aantal sterke spelers uitgeleend aan de 
Adolf van Cortenbachstraat en die ont-
baatzuchtige daad leidde dit jaar helaas tot 
een ietwat teleurstellende laatste plaats. 
De Adolf van Cortenbachstraat wist de 
sterke Havensingelspelers goed te be-
nutten en veroverde een plekje in de fi nale. 
Daar ging de strijd tegen de Voorterweg 
gelijk op. De Voorterweg werd echter wel 
heel goed aangemoedigd, wat er onge-
twijfeld toe heeft bijgedragen dat zij er 
uiteindelijk met de beker vandoor gingen. 
Aan hen de eer om het toernooi volgend 
jaar te organiseren. Nadat de fi nale was 
gespeeld, daagde het fanatieke team van 
de Johannes van Eindhovenstraat, de 
Havensingel nog uit voor een strijd om de 

derde en vierde plaats. Ze waren niet he-
lemaal tevreden over het wedstrijdschema 
en wilden graag wat meer speeltijd. De 
Havensingel was aan de winnende hand 
toen een fl inke regenbui het toernooi net 
iets te vroeg afkapte. Gelukkig was het 
terras overdekt en kon er toch lekker 
geBBQd worden.  

Voormalig Carwashterrein 
voorlopig onbebouwd
Het Bouwfonds (onderdeel van de vast-
goed onderneming van de Rabobank - 
red.) hult zich in stilzwijgen als het gaat 
over de plannen rondom het voormalig 
Carwash terrein.
De vastgoedgroep wil niet meer kwijt 
dan dat zij ‘in overleg zijn met andere 
par tijen’.
Oorspronkelijk was het terrein bestemd 
voor een zorgcentrum gecombineerd 
met woonunits, de zgn. Iristuinen.
Als gevolg van de kredietcrisis hebben 
eerdere investeerders zich echter terug-
getrokken waardoor de bouwplannen 
voorlopig stopgezet zijn. Onduidelijk 
dus wat er nu met het terrein gaat 
gebeuren. De Iriskrant houdt u op de 
hoogte. 

Oog voor detail
Volop belangstelling voor foto-
expositie Lisa van der Ven

Liefst 683 detailfoto’s had ze gemaakt van 
haar dekbed. Uiteindelijk werd het een colla-
ge van 48 foto’s, omgeven door een breed, 
wit passe-partout, waardoor het accent 
nóg meer op de foto kwam te liggen.
Slechts één van de foto’s waarmee Lisa van 
der Ven uit de Johannes van Eindhoven-
straat op zondag 2 augustus exposeerde in 
de Blokhut. En oog voor detail heeft ze! 

Wie goed naar haar foto’s heeft gekeken is 
ongetwijfeld opgevallen dat een groot 
deel van haar collectie bestaat uit haar-
scherpe macro-opnamen. Ooit weleens 
een boterham met hagelslag van dichtbij 
gezien? Of een schoen van binnen? Wat te 
denken van de bestelauto die alsmaar 
dichterbij komt!
Tonnie Vossen vond dat haar dochter maar 
eens iets met haar schoenendozen vol 
foto’s moest gaan doen en vroeg fotografe 
Anja Ligtenberg om advies. Samen be-
dachten ze het plan om Lisa’s foto’s te ex-
poseren en mede dankzij haar enthou sias-
me, Tonnie’s creativiteit en Anja’s foto kennis 
werden er vele uren gestoken in het ver-
zamelen, reprodu ceren, bijsnijden, opplak-
ken en inlijsten van de vele collages wat 
uiteindelijk resul teerde in een goed ver-
zorgde en fraaie foto-expositie. 

Lisa van de Ven (l) opent samen met Tonnie de 
expositie.

Voorterweg nieuwe volley-kampioen
De Voorterweg was duidelijk blij met de beker, daar moest op gedronken worden!
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Open podium 
blijft verrassen
‘Moet je toch eens kijken hoe on-
geloofl ijk hun best ze doen, hoe aardig 
het allemaal klinkt en hoezeer ze aan 
het genieten zijn! Prachtig toch?’
Aldus een enthousiaste Hans van der 
Eerden die begin juni, samen met Peer 
Verleg, alweer voor de vierde keer in de 
Blokhut het Iris Open Podium organi-
seerde. Deze keer waren 5 bandjes 
uitgenodigd met, net als de vorige keer, 
wisselende muziekstijlen. Voor elk wat 
wils dus.
Hans: ‘We proberen met dit gevarieerde 
aanbod een zo groot mogelijk publiek te 
bereiken. Niet alleen voor de op tre den-
de bands en voor het publiek is dat leuk, 
maar voor ons natuurlijk ook’. Al met al 
kwamen toch weer zo’n 50 mensen op 
de muziek af en wat Hans en Peer betreft 
mag dat aantal nog wel groeien. Tot nu 
toe speelden ze elke keer zo’n beetje 
quitte. ‘We hoeven er niet aan te ver-
dienen’, aldus Peer, ‘maar het kan niet 
zo zijn dat we er op moeten gaan toe-
leggen’. Met wat ruimte in het jasje kan 
dan bijvoorbeeld nóg meer aandacht 
gegeven worden aan de licht- en geluids-
installatie, de PR of de catering.
Wanneer het volgende Iris Open Podium 
wordt gehouden is nog niet bekend. 
Houd daarom hun website in de gaten 
(www.iris-open-podium.nl) of laat u 
informeren door de Iriskrant..  

Nieuwe plannen pand Drankurgel

’t Drankurgel terug in de Iriswijk
In de Havensingel kunnen ze weer even 
zeggen dat ze tegenover het ’t Drankurgel 
wonen, als mensen zich afvragen waar hun 
straat ligt. Vlak voor de zomervakantie 
hoor den buurtbewoners draaiorgel muziek 
door de straten klinken. Dat bleek te horen 
bij de feestelijke heropening van ’t Drank-
urgel. De voormalige eigenaar van het pand, 
liep met zijn ziel onder zijn arm, nadat hij uit 
het slijterijvak was gestapt. Hij had zijn pand 
een tijdje onderverhuurd aan ’t Stunturgel, 
terwijl hij wachtte op de defi nitieve verkoop. 
Nieuwe eigenaar
De destijds beoogde koper, KSB Snoeijen 
Bouw uit Heeze, liet het afweten doordat 
de gemeente te veel beperkingen op zou 
leggen omtrent het toegestane volume 
van de nieuwe bouw. Komar Vastgoed uit 
Tilburg zag wel volop mogelijkheden en mag 
zich nu eigenaar noemen van het pand en de 
bijbehorende grond. Zij vinden het prima als 
’t Drankurgel er een tijdelijke rentree maakt. 

Nieuwe start
De zaak loopt nog niet zoals vroeger en zijn 
voormalige werknemers konden niet mee 
terugkomen, omdat zij elders al werk had-
den gevonden. Binnen vindt u wel nog 
steeds de oude vertrouwde wijnhoek, een 
uitgebreid assortiment aan speciale bieren 
en een verrassend groot aanbod van single 
malt whisky’s. De baas heeft er dan ook 
goede hoop in dat mensen zijn winkel snel 
genoeg weer weten te vinden. In ieder ge val 
voor de feestdagen, dat zijn toch de druk-

ste tijden. Hij heeft met de project ont-
wikkelaar afgesproken dat hij nog twee 
decembers mag draaien op deze locatie. 
Een traject van herontwikkeling neemt door-
gaans veel tijd in beslag. En als ze er dan uit-
eindelijk toch uit moeten, wil de slijter op 
zoek gaan naar een pand elders in deze wijk. 
Want hij blijft hoe dan ook doorgaan met 
zijn Drankurgel en het liefst hier in de buurt.

Nieuwe plannen
Komar Vastgoed wil de buurtbewoners al 
in een vroeg stadium betrekken bij de her-
ontwikkelingsplannen. Binnen nu en een 
paar maanden zal er een bijeenkomst plaats-
vinden waarin een architect een aantal 
schetsontwerpen wil voorleggen aan mensen 
die in de directe omgeving wonen. Zij ont-
vangen hiervoor nog een uitnodiging. Ter 
referentie verwees de directeur van Komar 
Vastgoed naar een ander project dat zij in 
Eindhoven uitvoeren: Århus, een apparte-
mentencomplex op de hoek van de 
Dr. Cuyperslaan in Woensel (kijk voor meer 
informatie op www.arhuseindhoven.nl). 

‘HELEBOEL’ 
2e hands baby- en kinderkleding,  

kinderboeken, speelgoed en  
overige baby- en kinderspullen. 

Nieuwe openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00

Schoolvakanties gesloten 

Hertogstraat 2C  
info@heleboel.nl 

www.heleboel.nl 

Zangeres Robin Lexmond van de band Two and a 
Half Each tijdens hun optreden in de Blokhut.



Zomerse zonnen
Ja, ook mooie zomers gaan weer voorbij
 
Het leek gewoon
Dat het voor altijd zo blijven zou
 
Maar de bomen verliezen
Alweer voorzichtig hun blad
 
En ik voel het 
want dat doet me ook wel wat
 
Maar nog steeds hoor ik het geluid van de zee
en dat draag ik voor altijd met mij mee 
 
Heel stil was er iets geboren
Zonder dat ik het wist
 
in mijn hart, ogen en oren
iets wat je thuis mist
 
Ik kan de zomer maar niet vergeten
Want jij was de reden en dat mag je weten
 

Toon Roosen

KABAAL AM KANAAL GESLAAGD
Heel even lijkt de derde editie van Kabaal am Kanaal in het water te vallen, 
maar na wat buitjes breekt een waterig zonnetje door en kan het festival 
voor groot en klein losbarsten. Het is 13 september, lokatie: Gabriel Metsulaan/ 
Kanaaldijk. 

Verschillende bands betreden het podium, 
de genres zijn uiteenlopend, klanken van 
stevige rock tot stemmige folkmuziek trek-
ken voorbij. Het terrein is overzichtelijk en 
rond de tent is een deel afgezet, waardoor 
ook de allerkleinsten bewegingsvrijheid 
hebben. De volwassen bezoekers kijken 
naar de live muziek, staan vrolijk te kletsen 
of zijn aan de knutsel met hun kinderen. 
Binnen de kortste keren zie je ouders bands 
aanmoedigen met versierde kabaalstokken; 
lange stokken waarop knuffeldieren, kralen, 
kroondoppen en alles wat glimt bevestigd 
is. Kinderen hollen rond, zijn met verf en 
knutselmateriaal in de weer, staan rond 
een clown die creatief is met ballonnen, 

eten hun zelfversierde pannenkoeken, kij-
ken in de tent naar voorstellingen of komen 
uit de knuffelyurt met - alsof ze thuis nog 
niet genoeg hebben - knuffels in de armen. 
Hier en daar komt een loslopende hond 
voorbij. De sfeer is gemoedelijk. Als de 
avond valt en de meesten zich te goed 
hebben gedaan aan smakelijke Indische 
gerechten, vult opzwepende Ierse folk de 
ruimte. Een enorme vuurkorf gaat aan en 
dat is geen overbodige luxe, want sep-
temberavonden kunnen fris zijn. Aan het 
eind van de dag mogen de organisatoren 
wat ons betreft terugkijken op een zeer 
geslaagd Kabaal am Kanaal 2009.  

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

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.

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s
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Voor verdere informatie kunt u bellen naar (040) 21 93 661 en vragen naar Anja Alink.
Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, dansen, swinggym, seniorfi t en hatha yoga.  

Gymnastiek  kosten € 18,45 per kwartaal
Maandag van 10.45 tot 11.30  in het Burghplan, Fabritiuslaan 28
Dinsdag van 15.30 tot 16.15  in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1 
Dinsdag van 11.00 tot 12.00  bij de Wilgenhof, Gasthuisstr. 1
Woensdag van 15.45 tot 16.30  in de Jaguar, Jaguarstraat 2. 
Werelddans  kosten € 18,45 per kwartaal
Dinsdag  van 9.30 tot 10.30  in ’t Akkertje, Heezerweg 452
Line-Dance  kosten € 18,45 per kwartaal
Maandag van 16.00 tot 16.45 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1
Seniorfi t (Tongelre) kosten € 27,45 per kwartaal
Donderdag  van 9.15 tot 10.45  in Sporthal Haagdijk, Meerkollaan 6
Fitness  kosten € 38,25 per kwartaal
Donderdag  van 11.15 tot 12.15  in ’t Akkertje, Heezerweg 452
Gymnastiek voor allochtone vrouwen kosten € 18,45 per kwartaal
Woensdag  van 15.00 tot 15.45  in de Jaguar, Jaguarstraat 2

• 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 quizzen in de Blokhut slaat aan! 
Het wordt er steeds drukker, gezelliger 
en... fanatieker! Dus kom op 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).

• Dit is alweer de 10e Iriskrant sinds de 
doorstart toen initiatiefnemer en 
eindredacteur Jan van hal er mee stopte. 
Een doorstart die met een nieuwe 
redactie werd gemaakt met een Iriskrant 

die niet 6 keer, maar 4 keer per jaar 
verschijnt. 

• De uitslag van de enquete over het 
betaald parkeren in de Oude Haven is 
inmiddels bekend. De meeste mensen 
hebben voor de invoering van betaald 
parkeren met vergunningen voor 
belanghebbenden gestemd. De respons 
was echter minder dan 50% en dat 
betekent dat de uitslag niet rechtsgeldig 
is. De gemeente heeft de mensen die 
nog niet gestemd hadden alsnog 
verzocht een stem uit te brengen. 
De uitslag daarvan is nog niet bekend...

• Er is in de Iriswijk een nieuw werkwoord 
uitgevonden: ‘Daveren’. Althans, het is 
nieuw in deze betekenis: op vrijdag een 
borrel drinken met collega’s. Docent/
muziekkenner Ferry introduceerde het 
tijdens de vrijdagmiddagborrel en 
inmiddels zijn er al heel veel buurt-
bewoners, met of zonder collega’s aan 
het ‘daveren’ geslagen!

• Niet alleen de Irisbuurt heeft een 
interessante website (www.irisbuurt.nl), 
ook de Cingelshouck is al een tijdje 
digitaal: www.cingelshouck.org met 
o.a. nieuws over de kanaalzone. 

WIST U DATJES...

Lekker bewegen voor senioren in Stratum!
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze schitterende zomer weer zin om in 
be we ging te komen? Dan nodigt Welzijn Eindhoven u uit om een gratis 
proefl es te komen nemen bij één of meer van de hieronder genoemde 
55+FIT! groepen bij u in de buurt. 

Het activiteitenaanbod bestaat uit: gym nastiek, werelddans en line-dans, fi tness, seniorfi t 
(met ingang van het nieuwe seizoen verhuisd naar Tongelre), en op woensdag een 
speciale gymgroep voor allochtone vrouwen vanaf 45 jaar. 

Acht tellen 
rust graag
Nadat we in de vorige iriskrant over 
het schoonspringen van Mees Panken 
schreven (hij is overigens kampioen 
geworden - red.), besteden we nu kort 
aandacht aan een andere bijzondere 
sportprestatie.
De nu 17 jarige Kevin Gijbels uit de 
Lodewijk Houbenstraat werd op 18 juli 
tijdens een internationaal kickboksgala 
in het Turkse Alagna kampioen in de 
gewichtsklasse tot 57 kg. Kevin be-
oefent het kickboksen al jaren bij 
sportschool ALLFit Gym in Eindhoven. 
Aankomend sportseizoen gaat Kevin 
uiteraard pro beren meer wedstrijden 
te winnen. Daar gaan we dus vast nog 
wel wat van horen.
Nog iemand in de wijk met een sportief 
(of cultureel?) hoogtepunt? Mail ons 
en stuur een foto mee! 
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Jubilerend Gebr. Van Gestel Tweewielers krijgt predikaat Hofleverancier

In afwachting van de burgemeester wor-
den er dia’s getoond van het buurtfeest 
dat Toon, zijn vrouw Rian en Martien van 
Gestel 28 juni jongstleden gaven ter ere 
van het 100-jarig bestaan van hun bedrijf. 
De jongste van de twee, Toon, voorziet de 
plaatjes opgewekt van commentaar: ‘Het 
was een daverend succes en we hadden 
prachtig weer. Dat het zo’n mooi weer was 
kwam omdat we ’s ochtends worst hebben 
gebracht naar de Clarissen, dat werkt altijd!’ 
De aanwezigen lachen.

Wonderbaarlijk feest
Aan de muren van het café hangen posters 
met foto’s van het festijn. Onderaan de 
collages staat treffend: Een wonderbaarlijk 
feest om nooit te vergeten. En dat gaat 
zeker niet gebeuren, want de broers, de fa-
milie, de genodigden en de buurtgenoten 
hebben een heerlijke dag gehad. Met 
hapjes en drankjes in overvloed. Ook was 
er volop vermaak: een mallemolen, een 

springkussen, schminken, gratis suiker-
spinnen, een grote tent waar bands op-
traden, de harmonie, je kunt het zo gek 
niet bedenken of het was er. Voor de broers 
was een van de hoogtepunten van de dag 
de optocht van 150 oude gemotoriseerde 
tweewielers. Puchs, Solexen, Zundaps, 
Mobilettes en ander fraai spul trok voorbij. 
Op de foto’s zie je de jubilarissen strak in het 
pak genieten, met een pilsje in de hand.
Dan komt de burgemeester het café bin-
nen. Hij heeft zijn keten om. Toon, Martien 
en Rian staan lichtelijk geëmotioneerd klaar 
om de oorkonde in ontvangst te nemen. 
De moeder van Rian zegt zachtjes dat het 
toch jammer is dat hun ouders het niet 
meer meemaken, moeder is twee jaar ge-
leden overleden. Rob van Gijzel vertelt dat 
om Hofl everancier te worden je bedrijf iets 
unieks moet hebben. In het geval van de 
gebroeders is dat ze naast fi etsverkoop en 
reparaties, zich gespecialiseerd hebben in 
gemotoriseerde tweewielers. Ze hebben 

in hun werkplaats meer dan 14.000(!) on-
derdelen op voorraad, als je iets zoekt voor 
je bijvoorbeeld je oldtimer op twee wielen 
ben je bij hun aan het juiste adres. En nog 
mooier volgens van Gijzel is dat ze de on-
derdeeltjes kunnen vinden ook. Van Gijzel: 
‘De liefde voor het vak, de klanten en het 
ambacht maakt dat een zaak 100 jaar kan 
bestaan en dat is heel bijzonder.’ 
Dat het een eer is om Hofl everancier te zijn, 
blijkt uit het feit dat Gebr. Van Gestel Twee-
wielers pas het 4e bedrijf in Eindhoven is 
dat het schild boven de deur mag hangen. 
Wij wachten in spanning tot de koningin 
een onderdeeltje nodig heeft voor haar 
Koninklijke Puchje ze wordt zonder twijfel 
feestelijk onthaald, want dat de broers een 
feestje kunnen geven hebben we aan den 
lijve ondervonden.  

Het is 2 september 2009, in café De Caravelle aan de Geldropseweg is het 
een drukte van jewelste, mensen stromen binnen met bloemen en kado’s. 
De plaatselijk pers is volop aanwezig. De gebroeders van Gestel krijgen 
vandaag uit handen van burgemeester Rob van Gijzel het predikaat 
Hofl everancier, omdat het de koningin behaagd. De stemming is vrolijk, de 
broers glimmen van trots en hebben er duidelijk zin in. 

Nog nooit was een Iris-
wijker zo dicht bij Maxima! 
Herman en zijn vrouw 
Anja zijn momenteel in 
New York. Anja fotogra-
feert het koninklijke stel 
(met toestemming van 
de RVD) en we hadden 
een wedden schap: zou 
het Herman lukken om 
samen met Maxima op 
de foto te gaan? 

Het is hem gelukt, maar 
niet helemaal zoals we 
bedoelden.

Drankverbruik 28 juni 2009
Geschatte aantal gasten ruim 1500 ver deeld over 
de dag van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds 
acht uur waarbij de koffi e met cake de gehele dag 
voor iedereen gratis was en waarvan ±175 Vip’s 
gedu rende de dag gratis consumeerden.

Drankverbruik in liters
Koffie 3x2,5KG 7500GR 1 1 0 0 
Bekertjes
Bier 16x50L 800L 800 Liter
Moezel 18x1L 18L
Zoete wijn 12x0,75L 9L 
Witte droge wijn 24x0,75L 18L
Rode wijn 12x0,75L 9L
Rosé wijn 30x0,75L 22,5L 76,5 Liter
Coca cola 70x1,5L 105L
Coca cola light 30x1,5L 45L
Fanta 30x1,5L 45L
Seven up 24x1L 24L
Ice Tea 36x1L 36L
Spa rood 48x1,5L 72L
Spa blauw 48x1,5L 72L 399 Liter
Appelsap 18x1L 18L
Jus d’orange 30x1L 30L 48 Liter
Totaal drankverbruik  1323,5 Liter



Solomon nodigt 
wijkbewoners  uit om 
te komen dansen
Wie regelmatig in de Blokhut komt, 
kent misschien de fl yers van The African 
Party. Organisator achter deze Afri-
kaanse feesten is de Iriswijkbewoner 
Solomon, beter bekend als Dj Solo: 
‘Uit heel Eindhoven komen mensen 
dansen op Afrikaanse muziek of muziek 
met Afrikaanse wortels zoals: Reggae, 
Salsa, Merengue, enzovoorts. Hierbij 
zijn zeker ook buurtbewoners aanwezig, 
maar ik zou het leuk vinden om nóg 
meer bekende gezichten te zien!’ 
Dj Solo gaat enthousiast verder: ‘Het 
wordt goed bezocht en de mensen die 
komen vinden het heel gezellig, al 
was het de vorige keer te warm en stond 
iedereen buiten te kletsen. We zijn nu 
met de mensen van de Blokhut aan het 
kijken of voor de komende editie wat 
aan de Afrikaanse temperaturen kunnen 
doen, zodat het aangenamer wordt.’ 

31 oktober 2009 is het weer zo ver! 
Kom dansen, kom genieten en leer 
elkaar kennen. Voor meer informatie: 
www.africa4real.nl 
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Column Vakantie

Inmiddels zijn we alweer een paar weken 
verder en zijn de scholen weer begonnen. 
De meeste wijkbewoners zijn inmiddels 
teruggekeerd van hun vakantieparadijzen 
in Italië, Frankrijk, Mallorca, Turkije, Fries-
land of Zeeland. Eindelijk tijd voor elkaar, 
voor spelletjes, voor de stapel boeken die 
je nog wilde lezen en voor de zaken die je 
nog op een rijtje moest zetten. Wat was 
het heerlijk! 

Ontbijten in het ochtendzonnetje op een 
klapstoeltje voor de tent, vroeg naar het 
strand voor het beste plekje, ’s Middags 
stokbrood met zand op je handdoek. Na 
een vermoeiende dag in de zon en het 
zand weer lekker terug naar de tent voor 
een makkelijke maaltijd. Met liefde klaar-
gemaakt op het butagas-stelletje of de 
skottelbraai. Het nagloeien van de dag 
als de avond begint. In het donker naar 
de ontelbare sterren kijken die we in 
Eindhoven nooit zien. Wat was het toch 
heerlijk! 

Of was het ontbijten bij het uitgebreide 
ontbijtbuffet in dat luxe resort? Naar het 
zwembad waar je ligstoel al op je wacht. 
Het vrolijke geschater en geschetter van 
kinderen op de glijbanen van het zwembad. 

Lunchen bij het lunchbuffet. Nergens aan 
denken, gewoon lekker je bordje vullen 
met heerlijkheden die iemand anders voor 
je heeft bereid. Na een siësta misschien 
toch iets van de omgeving gaan verkennen. 
Niet teveel, daarvoor is het te warm. 
Shoppen in het nabijgelegen stadje is al 
voldoende om het zweet langs je rug te 
laten lopen. De straaltjes vormen natte 
plekken op je kleding. Snel terug voor nog 
een snelle plons in het zwembad en ja hoor, 
het dinerbuffet dient zich aan. We mogen 
weer smullen. En terwijl de kin deren nog 
een keer van de glijbaan roetsjen is het tijd 
voor een borrel. Wat hebben we genoten!

Inmiddels maken we ons weer zachtjes op 
voor de naderende herfst en winter. De 
verwarming staat af en toe weer even aan. 
Het is alweer vroeg donker. School is weer 
begonnen, het werk is weer net zo druk als 
altijd en de sportclub is weer open. Terug 
in het stramien van ons dagelijkse leven.

Herman Brood sprak ooit de wijze woor-
den: ‘ik verzamel geen geld, ik verzamel 
mooie momenten’. Het geld is inderdaad 
weer op, maar na deze zomer zijn we weer 
een heleboel mooie momenten rijker.  

Nog maar een paar weken geleden werd het begin van de 
schoolvakantie traditioneel ingeluid met Camping De Iris. 
Een nachtje kamperen bij de Blokhut, afgesloten met een 
gezamenlijk ontbijt. Gezellig. 


