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Autogebruik ontmoedigen door hogere parkeertarieven

Parkeren niet langer
gratis in Oude Haven
Vanaf januari kost het geld om te parkeren in de Oude Haven. De aanloop
van dit traject heeft lang geduurd, maar nu wordt het betaald parkeren in
rap tempo ingevoerd. Jaren geleden kwamen er al stemmen op uit de buurt
om iets te doen aan de parkeeroverlast. Pogingen om tot een oplossing te
komen liepen echter op niets uit. Er bleek niet genoeg draagkracht te zijn
onder de bewoners. De enige oplossing die de gemeente destijds al aanbood
was betaald parkeren met een regeling voor bewoners en overige belanghebbenden.
halen van de enquêtes door een aantal
bewoners leidden tot een duidelijk
resultaat, een respons van 65% waarvan
75% voor de invoering van betaald parkeren stemde. Van degenen die de enquête
hebben geretourneerd, koos 48% voor
de betaaltijden die binnen het centrum
vallen. Verrassend genoeg koos ook een
duidelijke meerderheid voor de invoering
van een maximaal dagtarief. Dit levert
alleen voordeel op voor langparkeerders,
die in de Oude Haven juist het grootste
probleem vormen.
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Verrassende uitslag
In het voorjaar van 2009 is de bal opnieuw
gaan rollen en ook ditmaal leek het plan
niet voldoende steun te krijgen. In eerste
instantie was de respons te laag (<50%)
om de uitslag geldig te verklaren. Een
tweede enquêteronde en het actief op-

Het college van B en W heeft onlangs voorgesteld om het parkeren in centrumgebieden duurder en daarmee onaantrekkelijker te maken. In het collegevoorstel
worden de betaaltijden opgerekt, waardoor er van maandag t/m zaterdag van
9:00 tot 22:00 uur betaald moet worden.
Verder wil het college een mobiliteitstoeslag
van vijftig eurocent per parkeerbeurt
invoeren en zou het maximale dagtarief
omhoog moeten naar € 7,50. De raadscommissie voor mobiliteit zou zich op
24 november hebben uitgesproken over
dit voorstel, maar dat viel helaas na de
deadline van dit artikel.

Streefdatum
Inez Wagemakers (onze Wijkcoördinator)
wist wel te melden dat ze bij de gemeente
nu in ieder geval druk bezig zijn met alle
voorbereidingen. De borden en de betaalautomaten zijn besteld. Er zullen waarschijnlijk een zevental automaten geplaatst
•Lees verder op pagina 2
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worden. Het streven is nog steeds om dit
alles in januari 2010 (‘en anders zo snel
mogelijk daarna’) te plaatsen.

Hele Iriswijk?
De verwachting is dat de parkeerdruk
en daarmee de parkeeroverlast in de aangrenzende straten (Tongelresestraat, Dukaatstraat, Schellingstraat, Stuiverstraat)
toe zal nemen zodra het betaald parkeren
in de Oude Haven een feit is. De gemeente
gaat er dan ook van uit dat het betaald
parkeren zich als een olievlek zal verspreiden. Dwars door de Iriswijk loopt
echter de ‘natuurlijke grens’ van het Speelbos, die de olievlek wellicht zal tegenhouden. Bovendien leent het woonerfkarakter van de Irisbuurt zich niet zo
voor ‘vreemdparkeren’. Hoewel het gedrag van vreemdparkeerders niet zo
duidelijk te voorspellen is. Mensen schijnen
er veel voor over te hebben om gratis te
kunnen parkeren. De toekomst zal het
ons leren...

Daveren in de blokhut:

Een daverend succes!
De omstandigheid dat een der redacteurs van de Iriskrant in het vorige
nummer enige aandacht heeft gewijd aan het daveren dat door mij en
enkele collega’s slechts één keer per jaar in de blokhut wordt gepraktiseerd,
heeft menige trouwe lezer van de Iriskrant de wenkbrauwen doen fronsen.
Daveren? In de blokhut? Een oneigenlijk
gebruik van het werkwoord én van deze
voor de buurtbewoners veilige en solide
omgeving?
Brengen de daveraars een zwaar, dof, weerklinkend en verstervend geluid voort?
Nee, natuurlijk niet.
Het is eerder uiting geven aan een ongeremde vrolijkheid die het einde van het
schooljaar inluidt met drank, spijs en pretsigaret.
Ik ben overigens verzot op mijn wekelijkse
verblijf op vrijdagavond in de blokhut.
Er zijn nieuwkomers die zich daar volstrekt

Ontmoeting tussen jong en oud
Klachten over jongeren; jongeren uit de Iriswijk die aangesproken
worden op dingen die ze niet gedaan hebben. Een goede reden om
elkaar eens te ontmoeten . En dat gebeurde op zaterdag 24 oktober.
Voor Stef, een van de Iriswijkjongeren, is
het doel duidelijk: ‘We willen oud en
jong meer vertrouwd met elkaar maken’.
En ook de reacties van ‘ouderen’ zijn
positief. Zoals Anita en Noor: ‘ Een goed
initiatief. Je leert bij namen de gezichten
kennen. Een kans om elkaar te ontmoeten!’.
De opkomst van de jeugd is groot. Die
van de ouderen minder, maar de sfeer is
goed. Er wordt getafelvoetbald, fanatiek
gesjoeld en getafeltennist. Jongeren
stellen zich aan oudere buurtbewoners
voor. Het is goed om eens een keer, op
een positieve manier, met elkaar in
contact te komen.
En dan volgt het debat, geleid door
Kareem en Hester. Soms zijn er zeikerds
vinden jongeren. Ouderen vertellen het
niet prettig te vinden om uitgelachen of
uitgescholden te worden. Je mag best
boos zijn, maar je hoeft elkaar niet uit te
schelden. Respect hebben voor elkaar,
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dat is belangrijk, is een van de conclusies
in het debat. Er wordt regelmatig wat
vernield in de speeltuin. Daar hebben
buurtbewoners last van. En het zijn niet
alleen jongeren die rommel maken.
Ook worden ouders op een dag als deze
gemist. Soms weten ouders niet wat hun
kind doet buiten. Jammer dat ze er niet
zijn. Kareem merkt op dat jongeren
soms niet als buurtbewoner worden
gezien: ‘Ga eens ergens anders spelen!
Maar jongeren wonen hier’.
We gaan gewoon elkaar groeten. En respect, dat kun je alleen maar verdienen
als je zelf ook aardig bent!. De ontmoeting wordt afgesloten met gezamenlijk eten.
Een initiatief dat de moeite waard is om
te herhalen!
Ties Moerkerk
Eus van Beijsterveldt

niet op hun gemak voelen. Je herkent ze er
meteen. Twee gelaatsuitdrukkingen zijn
typerend. Ze kijken of ze elk moment in
snikken kunnen uitbarsten of je ziet aan ze
af dat ze bij elke stap die ze verzetten,
bij iedere keer dat ze zich op een kruk nestelen, aan het uitrekenen zijn wat het ze
kost. Jammer!
Ik weet dat mijn verblijf in de blokhut van
tijdelijke aard is. Ik leef er niet naar. Omdat
ik me bijna overal thuis voel gedraag ik
me, emotioneel gesproken, in elke ruimte
of ik er al eeuwen woon en nooit meer ben
weg te slaan.
Dat kost me weinig moeite. Zeker als er,
zoals vrijdagavond jl., Karaoke op het programma staat.
Ik ben een groot vriend van het lichte lied.
Al heeft er op de televisie een wonderdiscussie plaats aangaande knobbeljicht en
kniewater bij duizendpoten, is mijn keuze
onverbiddelijk. Want het amusement bloeit
in de blokhut als nooit tevoren.
Vrijdagavond borreluur in de blokhut
(17.00 – 19.00 uur, red.). Daar kun je mee
thuis komen.
Ferry Vierhout

Recept Eetidee

Een lekker hoofdgerecht uit de
Chinese keuken voor 4 personen.

Varkensfilet in
zoetzure saus
met mihoen
Ingredienten:
• 400 gram varkensﬁlet, in dunne reepjes
gesneden
• 200 gram ananasstukjes op siroop (blik)
• 4 eetlepels sojasaus
• 4 eetlepels zonnebloemolie
• 1 eetlepel bruine basterdsuiker
• 1 teentje gehakte knoﬂook
• 2 eetlepels wittewijn azijn
• 3 eetlepels tomatenketchup
• 2 eetlepels honing
• 2 eetlepels chilisaus
• 1 eetlepel maizena
• 250 gram mihoen
• 1 lente bosui in ringetjes gesneden

Bereidingswijze:
1. Giet de ananas af en vang het vocht op.
2. Marineer de varkensﬁletreepjes 20
min. in een marinade van 2 eetl. sojasaus, 2 eetl. zonnebloemolie en de
basterdsuiker.
3. Verhit 2 eetl. olie in de wok en roerbak hierin het varkensvlees rondom
bruin en gaar.
4. Schep ze even uit de wok.
5. Voeg de knoﬂook bij het bakvet met
de wijnazijn, de tomatenketchup, honing en chilisaus.
6. Meng de maizena met het ananassap,
voeg dit toe en bind de saus.
7. Voeg het vlees en de ananasblokjes
toe en verwarm dit even.
8. Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking.
9. Serveer het gerecht bestooid met de
bosui.

Eus en Ria aan het kokkerellen in de vernieuwde keuken.

Blokhut opgepimt...

goed toeven, en ook te huur!
Dankzij het Oranjefonds is de keuken van
de Blokhut onherkenbaar opgeknapt.
En dankzij de inzet van een groot aantal
buurtbewoners heeft de binnenkant een
frisse kleur gekregen.
Een Blokhut waar het gezellig vertoeven is:
buurtborrel (iedere vrijdag van 17.00 –
19.00 uur!), carnaval, Pubquiz...
Maar ook een Blokhut die gehuurd kan
worden voor een gezellig feest, zoals een
verjaardag, trouwerij of een geboortefeest.
Wie meer informatie wil hebben over de

mogelijkheden die de Blokhut biedt kan
contact opnemen met de beheerder:
Ria de Laat 06 42499489. Of met de voorzitter: Eus van Beijsterveldt 06 21206832.

Agenda Blokhut:
• 31 december avond nieuwjaarsfeest
• 10 januari 14.00 uur:
Nieuwjaarsreceptie vanaf 14.00 uur.
Alle buurtbewoners zijn welkom!
• 15 februari 14.00 uur: Kindercarnaval.
Intree € 1,50

Nog meer kampioenen in de Iriswijk
Afgelopen mei wonnen de broers Teun (8) en Jaap (7) Rooijmans deze enorme trofee.
Zij werden in het stadion van FC Groningen met hun schaakteam Nederlands
kampioen t/m 10 jaar.

3

Al bijna 20 jaar juffrouw Coby
Het is alweer 3 jaar geleden dat de naam van peuterspeelzaal Pinokkio
veranderd werd in PeuterPlaza Rochusbuurt. De overkoepelende organisatie PeuterPlaza Eindhoven herbergt nu ongeveer 45 peuterspeelzalen en
valt onder verantwoordelijkheid van de (door de gemeente Eindhoven
gesubsidieerde) welzijnsorganisatie Lumens Groep, het vroegere LoketW.
Veel ouders en kinderen uit de Irisbuurt
zullen het pand aan het Rochushofje nog
wel weten te vinden, want veel kinderen
uit de wijk zijn hun eerste avonturen
buitenshuis begonnen bij Pinokkio.

Gekraakt
In de jaren zeventig werden de twee leegstaande huizen aan het Rochushofje gekraakt door enkele buurtbewoners en
werd het, na samenvoegen van de woningen en een grondige opknapbeurt, de
thuisbasis voor de buurtvereniging van de
Rochusbuurt. De huidige eigenaar van het
pand is de gemeente Eindhoven.
De belangrijkste gebruiker van het buurthuis was en is nog steeds de peuter-

Herfstsonate
Ik tel de zonnige uren
op de binnenkant van mijn strooien zonnehoed
Ik zing een lied dat niemand kent of hoort
en dat kan heel lang duren
De zon maakt mijn schaduw langer achter mij
en mijn kraag staat omhoog
De kleuren zijn weer anders groen
iets van amber en oker of gewoon donker geel
Het geluid van mijn stad is ook weer anders
toch vindt alles weer zijn plaats
Als de blaadjes van de bomen zijn verdwenen
doet me dat gewoon zo veel
Het is een nieuw begin
een heel ander licht dat schijnt
koud van buiten en warm van binnen
Als ik weer eens nieuwe dingen verzin.

speelzaal, die, buiten de slechte staat
waarin het pand verkeerd, door de centrale
ligging (in combinatie met openbare
ruimte en groenvoorzieningen), hierin een
prima onderkomen heeft. Opgericht door
vrijwilligers van de Rochusbuurt kwam de
peuterspeelzaal uiteindelijk te vallen onder
de Stichting Peuterspeelzalen welke in
2001 overging naar LoketW.
PeuterPlaza Rochusbuurt kan 2 groepen
van 18 kinderen herbergen, verdeeld over
2 dagdelen. Daarnaast is er op de woensdagochtend plek voor de hele jonge kinderen. Er werken 2 betaalde krachten en
1 vrijwilligster.

Klanttevredenheid
Buiten de organisatorische veranderingen
is het uiterlijk van de peuterspeelzaal nog
even herkenbaar als voorheen.
Zo zien we bij binnenkomst meteen al het
vertrouwde gezicht van coördinerend
leidster Coby Aerds, bij iedereen beter
bekend als juffrouw Coby. Nog steeds heet
ze de kinderen enthousiast welkom en ook
aan het einde van het dagdeel begeleidt ze
de kinderen naar buiten.
Juffrouw Coby is al 18 jaar werkzaam in de
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peuterspeelzaal en nog steeds doet ze het
met groot enthousiasme. Met gepaste
trots zegt ze: ‘Laatst is er een groot klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en
daarin scoorden we gemiddeld een 8,7.
Dan vind ik dat we het heel aardig doen’.
De ontwikkelingsfase van kinderen in de
leeftijd van 3-6 jaar is een heel belangrijke’,
aldus Coby. ‘Het blijft fascinerend om die
periode al spelenderwijs voorbij te zien
trekken en dat je ze, ook wanneer het even
wat minder gaat, hierbij kunt helpen’.

SPILcentrum
Coby heeft reeds veel, vooral organisatorische veranderingen meegemaakt en
weet ook dat het pand op termijn gesloopt
gaat worden. In de bouwplannen van
woningbouwcoöperatie Wooninc. is het
buurthuis van de Rochusbuurt meegenomen en zal de peuterspeelzaal straks
onderdeel gaan uitmaken van SPILcentrum
Rochusbuurt, samen met de Hasselbraam.

Er is nog plaats!
Op dit moment kan de PeuterPlaza aan het
Rochushofje nog enkele peuters plaatsen,
vanaf 2 jaar en 3 maanden en wanneer de
groepen niet vol zijn vanaf 2 jaar. ‘De
bezettingsgraad is nu even wat minder,
maar dat kan zo weer veranderen’, aldus
Coby. Graag heet ze via de Iriskrant alle
ouders welkom die op dinsdag-, woensdag
of vrijdagochtend tussen 8.45 - 9.30 uur
de speelzaal in actie willen zien. ‘En
natuurlijk zijn ook alle kinderen welkom’.
Bij juffrouw Coby weet je dan wel dat het
goed zit.

Buurtfeest Cingelshouck
Voor de zevende keer organiseerde
Buurtvereniging Cingelshouck op
zondag 20 september haar buurtfeest. En voor de zevende keer was
het weer geweldig weer en een geweldige dag!

Super de Boer, De Fontein en Elf Elf. Ook bij
het touwtrekken, laserschieten en zeker bij
het jeu-de-boulen ontstond een hevige
strijd. Buurtbewoners bleken zo fanatiek,
dat ze eigenlijk graag een blijvende baan
zouden willen...
Tussen alle inspanningen door werd er

natuurlijk ook lekker gegeten. De hele dag
waren er vers gebakken pannenkoeken
verkrijgbaar, de kofﬁe en thee met gebak
stonden klaar en aan de bar was het
doorlopend druk. Als klapper kwam om
vijf uur de pizzabus met een enorme stapel
verse pizza’s!
Alle bezoekers en helpers bedankt! Volgend
jaar weer?!

Een dag die grotendeels in het teken stond
van sportieve uitdagingen. Kinderen streden met versierde ﬁetsen om de ‘Fiets ’m
door de buurt’-medailles. Volwassenen en
kinderen lieten hun spierballen werken bij
het touwhangen. Verrassend genoeg bleken er velen te zijn die minutenlang aan
hun armen konden hangen!
Bij het Rad van Fortuin deden jong en oud
hun uiterste best voor mooie prijzen die
beschikbaar waren gesteld door BloemMarie,

‘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

Plastic inzameling Iriswijk
Naast oud papier, GFT, glas, klein chemisch afval en restafval mogen we
voortaan ook de plastic verpakkingen
apart houden. Bij de Super de Boer heeft
de gemeente daarom een nieuwe plasticinzamelingscontainer geplaatst. Deze
delen we met de ons omringende buurten als de Rochusbuurt. Dat het een
succes is, kun je op zondagmiddag zien
(zie foto).
Een buurtbewoner vroeg zich af: hoe
doen de medebewoners het? Scheiden

ze braaf het plastic van het andere afval?
Iedereen doet dat op zijn eigen manier.
De een plaatst er een extra prullenbak
bij. De ander (zie foto) hangt een oud
plastic boodschappentasje op naast de
prullenbak. Zodra deze vol is: knoop er
in en samen met het glas naar het
parkeerterrein bij de Super de Boer. En
de grijze restcontainer? Die is een stuk
leger geworden. Zie je dat de container
vol is? Bel met het nieuwe nummer van
de gemeente Eindhoven: 14 040.
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Welstandsvrij bouwen in de Iriswijk
De gemeente voert als proef in een aantal wijken in Eindhoven geheel of
gedeeltelijk welstandsvrij bouwen in. In de Iriswijk gaat het om gedeeltelijk
welstandsvrij bouwen. Alle bewoners hebben over dit onderwerp een brief
gekregen, er is een informatieavond georganiseerd en bewoners konden
eventueel bezwaar maken. Vanuit de Iriswijk zijn bij de gemeente negen
negatieve en twee positieve reacties binnengekomen, het merendeel uit
Cingelshouck. De raad heeft besloten deze bezwaren naast zich neer te
leggen. Dit onder andere omdat er uit het overige deel van de Iriswijk te
weinig reacties zijn ontvangen. Ze concludeert op basis van uitblijvende
reacties zelfs een meer dan voldoende draagvlak bij de bewoners om de
proef door te laten gaan.
Wat houdt gedeeltelijk welstandsvrij
bouwen in?
Er komt vrijstelling op het vlak van welstandscriteria voor aan- en uitbouwen,
dakkapellen, tuinhuisjes, bergingen en
overkappingen aan de ACHTERZIJDE van
woningen. Bij vervanging van borstweringen hoeft ook niet meer naar de
welstand gekeken te worden. En voor aanen uitbouwen en dakkapellen aan de
zijgevel van woningen (mits niet naar de
openbare weg gekeerd) vervalt het welstandscriterium eveneens. De gemeente
ziet als voordelen van welstandsvrij bouwen
de grotere keuzevrijheid van burgers, minder regelgeving en minder belasting van
het ambtelijke apparaat.

Vaag begrip
Aan ‘welstand’ hoeft bij de opgesomde
verbouwingen niet meer perse voldaan te
worden. Nu is welstand een vrij vaag
begrip. Het gaat letterlijk om het wel-staan
van gebouwen; de bijdrage die ze leveren
aan hun omgeving. Dit kan variëren van
aangepast tot eigenzinnig, als er maar een
concept aan ten grondslag ligt. Het concept geeft een duidelijke samenhang in
compositie, structuur, materiaal en detaillering en de indeling, de constructie en de
buitenkant zijn op elkaar afgestemd. Voorheen behoorde bij een bouwaanvraag de
goedkeuring van een welstandsdeskundige, meestal een architect. Nu vervalt
deze ‘kwaliteitskeuring’ voor een beperkt
aantal verbouwingen. Hierdoor zijn de
mogelijkheden groter geworden en kan er
gevarieerder en persoonlijker verbouwd
worden. Verbouwingen moeten wel aan
allerlei andere regels blijven voldoen, onder andere het bestemmingsplan. Hierin
zijn regels opgenomen over bijvoorbeeld
de maximaal te bebouwen ruimte.
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Denk aan de buren!
Wat zullen de gevolgen zijn van deze wijziging? Op het aspect ‘welstand’ kunnen
burgers dus geen bezwaar meer indienen
tegen bouwvergunningen van buurtgenoten en ook de gemeente heeft daar geen
inspraak meer in. Na twee jaar wordt de
proef tussentijds en na vier jaar deﬁnitief
door de gemeente geëvalueerd. Zal de
Iriswijk dan mooier en gevarieerder geworden zijn? Of leidt deze wijziging tot
excessen en misschien wel burenruzies?
De tijd zal het uitwijzen!

Ook mét welstand was het mogelijk om zéér divers te
(ver)bouwen.

Als laatste een tip voor als u wil gaan
verbouwen: praat vooraf uitgebreid met
uw buren over uw plannen. Wat u mooi
vindt, hoeft uw buurman nog niet te
waarderen, maar met communicatie kan
wel begrip ontstaan.

Bezorgers Iriskrant gevraagd
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken om de Iriskrant te bezorgen. Het kost je niet
veel tijd: tussen de 100 en 200 adressen doe je in een half uurtje. Meld je aan bij:
iriskrant@gmail.com.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

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

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.

WIST U DATJES...
• Wist u dat in de recente Kanaalvisie van
de gemeente het idee voor een brug
over het kanaal ter hoogte van de Praxis
opduikt? En dat dat idee in deze visie na
bezwaren door o.a. samenwerkende
bewonersverenigingen gelukkig
geschrapt is? Voorlopig, zegt de
wethouder. Dus we blijven waakzaam!
• Het plan voor de kanaalzone is
‘gekraakt’ door de politiek. Het ED
schreef: Bijna alle commissieleden van
de raadscommissie Wonen en Ruimte
hadden bezwaren tegen de
ontwikkelingsvisie. De wethouder zal in
de vergadering over twee weken een
nadere toelichting geven over de
verkeersgevolgen. Het lijkt hoogst
onzeker dat daarmee een meerderheid
van de commissie over de streep
getrokken zal worden.
• Net mijn nieuwe Super de Boer Rockspas
binnen en de Super de Boer wordt opgekocht door de Jumbo. Wat betekent dit
voor onze Super? Het is nog speculeren,
maar omdat Jumbo Supermarkten
meestal veel groter zijn dan onze Super
ligt doorverkopen in de verwachting.
Dus wellicht... C1000? Of Plusmarkt?
We wachten af!
• Alle bedrijven, dus ook op het bedrijventerrein bij het kanaal, hebben voortaan
een nummer gekregen. Vrachtwagenchauffeurs hoeven voortaan niet meer
op straatnaambordjes te letten, maar
ze volgen gewoon de borden met
nummers. De verwijzing naar de
Eindhovense bedrijventerreinen begint
bij de A2, A58 en A67.
• Op Zondag 20 december is er in Café
Caravelle, van 15:00 tot19:00 uur, een
gratis concert van The Never Mind Jazz
Band.

s KLEIN MEUBELEN
s KROONLUCHTERS
s SPIEGELS

Nieuwe fotoexpositie Jan van Hal op voormalig Carwashterrein

ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS
Nadat wijkbewoner Jan van Hal in mei 2008 al opzien baarde met ‘Presence
of the Past’, is vanaf half december in de Irisbuurt opnieuw een bijzondere
fototentoonstelling van hem te zien.
Al 2 jaar fotografeert hij de bloemen, vlinders, libelles, kevertjes etc. op het veld van
wat ooit de Iristuinen zou gaan heten. Aan
het buitenzijde van het hekwerk zullen
straks ongeveer 50 foto’s te zien zijn van
de zomerse ﬂora en fauna die het voormalig
carcleanterrein rijk is.
Zo waant men zich in een heuse natuurtuin,
waarbij de veelzijdige biodiversiteit op een
(nog) braakliggend terrein in een dichtbevolkte stadswijk centraal staat.
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De tentoonstelling
is in nauwe samenwerking met fotografe Anja Ligtenberg
tot stand gekomen.
Woonbedrijf (met
huur woningen aan
de aangrenzende
Lodewijk Houbenstraat), gemeente
Eindhoven en bewo ners organi satie
Irisbuurt sponsoren

het project. De opening is op zondag
20 december om 15.00 uur en iedereen uit
de Irisbuurt is van harte welkom voor een
glaasje glühwein of een beker warme
chocomel. De tentoonstelling ‘Alles van
waarde is weerloos’ zal duren tot en met
het voorjaar van 2010, wanneer de ‘echte’
bloemen weer zullen gaan bloeien. Zo
blijft ook in deze winterse periode de
kleurrijke natuur van het terrein bestaan.
Jan is enthousiast amateurfotograaf die
met veel passie de bloemen (welke overigens ingezaaid werden door een paar
wijkbewoners) en vlinders heeft bestudeerd en gefotografeerd. Het tijdelijke
karakter was voor hem een eerste aanleiding om wat daar gebeurde te documenteren. Hieruit is een bijzondere fotocollectie ontstaan.
Zijn eerdere expositie (zie het Iriskrantarchief op de website van de Irisbuurt)
werd geopend door burgemeester van
Gijzel en kreeg veel positieve reacties.
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Website Irisbuurt
De website van de Irisbuurt bestaat al
weer ruim ’n half jaar (www.irisbuurt.nl).
Opgericht door enkele buurtbewoners mag
de site zich momenteel verheugen op een,
weliswaar langzame, maar groeiende populariteit. Onlangs heeft de site weer een
update ondergaan en wat het redactieteam
betreft, gaat dit vanaf nu wat vaker gebeuren. Herman Elenbaas: ‘We proberen
de website zo actueel mogelijk te houden.
Dat valt niet altijd mee want door ons dagelijks werk moeten we als webteam deze
werkzaamheden in de avonduren dan wel
in de weekends doen. Hoewel het best leuk
is, hebben we daar natuurlijk niet altijd tijd

navigatiegedrag is (hoeveel pagina’s binnen de website worden er bekeken) en hoe
of op wat voor manier ze op de website
terecht zijn gekomen.
Onderstaande ﬁguur is daar een mooi
voorbeeld van. De piek die begint bij de
zwarte pijl is hier het meest interessant. De
graﬁek laat daar de bezoekersaantallen in
de periode eind juni - begin juli zien. Welnu,
dat is de datum dat de Iriskrant een artikel
schreef over de nieuwe website van de
Irisbuurt. De conclusie is natuurlijk dat veel
mensen na het lezen van de Iriskrant een
kijkje gingen nemen op de nieuwe website.
Tonnie: ‘De website is opgezet voor bewoners van de Irisbuurt. Dit betekent dat

BEWONERSORGANISATIE
Op 5 november vergaderde de bewonersorganisatie. Wat speelt er zoal?
• De groene borden met huisregels in het
Speelbos zijn geplaatst door de gemeente.
Ze waren al meteen beklad. Inmiddels
zijn de borden weer gereinigd.
• De bewonersorganisatie inventariseert
alle kamerverhuur in de wijk. Dit naar
aanleiding van de moord in de A. van
Cortenbachstraat van eind augustus.
Geen huisjesmelkers in de Irisbuurt!
• Foto-expostie Jan van Hal (zie elders in
deze krant)
• Behandeling aangepaste versie van de
ontwikkelingsvisie Kanaalzone
• En verder...
• cleanteam Speelbos
• eetidee in de blokhut
• ontwikkelingen Geldropseweg
• welkomstgeschenk nieuwe
bewoners
• debat jongeren (zie het verslag
elders in dit nummer)
• intensiveren klachtenregistratie (nieuw
nummer gemeente: tel. 14040)
Deze onderwerpen komen zeker nog terug
in de Iriskrant. Kijk ook op www.irisbuurt.nl.
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voor en/of zin in. Het ís en blíjft vrijwilligerswerk.’ Tonnie Vossen: ‘Het zou al
heel prettig zijn wanneer we zo nu en dan
wat stukjes en foto’s aangeleverd zouden
krijgen van andere wijkbewoners. Dat kan
gewoon per e-mail redactie@irisbuurt.nl.
Wij zetten het dan wel op de website’.

iedereen uit de buurt de mogelijkheid
moet hebben een bericht op deze website
te zetten, of dat nu om de verkoop van een
huis gaat of over de weggelopen poes maakt
even niet uit.’

Statistieken
Het webteam is niet ontevreden over de
bezoekersaantallen van de site maar wil
proberen het aantal ‘hits’ en daarmee de
bekendheid in de toekomst groter te
maken. Daar bestaan bij Bas Gosselink,
Herman Elenbaas, Tonnie Vossen en Frans
Schraven al heel concrete ideeën over.
Ook worden zij daarbij geholpen door
Google Analytics, een gratis dienst van het
Amerikaanse bedrijf Google die statistieken
verzamelt van een website. Het doel van
het programma is om de beheerder een
beeld te geven over de bezoekers van de
site. Zo kan het bijvoorbeeld kijken hoeveel
mensen de website elke maand bezoeken,
hoe lang ze op de website blijven, wat hun

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Ontwikkeling perceel Drankurgel:

Een eerste kennismaking

Zoals genoemd in de vorige Iriskrant
is Komar Vastgoed de nieuwe eigenaar van het Drankurgel terrein. De
omwonenden van ’t Drankurgel
worden al in een vroeg stadium
betrokken bij de nieuwbouwplannen. Op 11 november vond een
eerste kennismaking plaats in het
museumcafé van het Van Abbemuseum. Bij dit gesprek was ook de
architect, H2, aanwezig.
Stedenbouwkundige uitgangspunten
Omdat de visie van de omwonenden
meegenomen zal worden in het nog op te
stellen stedenbouwkundig plan, werden er
tijdens de bijeenkomst geen concrete
plannen voorgeschoteld. Komar kon wel
een aantal uitgangspunten aangeven. Ze
verwachten 20 tot 40 woningen (waarschijnlijk grondgebonden woningen in
combinatie met appartementen) te ont-

ART DE LA TABLE
Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

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

Zondag 20 December koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur
WWW.ANTIQUAIRE.NL

De gemeente heeft Komar gevraagd om
dat gebied mee te nemen bij de inrichtingsplannen, zodat er een fraai en
veilig openbaar gebied gecreëerd kan worden. In reactie hierop gaven de bewoners
duidelijk aan het huidige gebruik te willen
handhaven. Het liefst zouden ze ook de
met klimop begroeide muur van ’t Drankurgel behouden, die door velen als een
prettig uitzicht wordt ervaren. Komar gaf
echter aan dat zoiets moeilijk te realiseren
zal zijn. Wel zullen ze snel iets doen aan de
rommel die op het achterterrein ligt.

wikkelen van tussen de € 129.000,- en
€ 199.000,-. Het parkeren zal bij voorkeur
onder de grond worden uitgevoerd, met een
in- en uitgang aan de Tongelresestraat.

Parkeer- en ontmoetingsveldje
Achter ’t Drankurgel ligt een veldje waar
bewoners kunnen parkeren en waar kinderen kunnen spelen. Voor het onderhoud
van dat veldje hebben de omwonenden
een stichting opgericht. Het veldje is echter
eigendom van de gemeente Eindhoven.

Quizzen nog nooit zo leuk geweest
Nu ruim een jaar weet menig bewoner van
de Irsibuurt én daarbuiten waarheen op de
tweede dinsdag van de maand. Onder het
genot van een lekkere borrel en versnapering laten de fanatieke teams de
hersenpan kraken. In het afgelopen jaar
hebben steeds meer mensen de weg
gevonden naar de Blokhut om in teams
van maximaal 5 personen deel te nemen
aan de triviantquiz. Zo is er al een avond
geweest met deelname van wel 9 teams.
Quizmaster Sandra Kerres had het er maar
druk mee.
Het succes is wellicht te wijten aan de
diversiteit van de vragen en het feit dat je
je er niet hoeft op voor te bereiden. Het
valt inderdaad het beste te vergelijken met
triviant, het draait helemaal om parate
kennis. Het is het gezellig samenzijn met
mensen uit je buurt. Mensen die je nu
beter kunt leren kennen in plaats van ze
vluchtig te begroeten op straat. Voor
diegenen die nog schromen om te komen:
gewoon doen! Je hoeft op voorhand geen
team te vormen. Kom gewoon op de
bonnefooi en sluit aan bij een team dat

nog wat extra grijze massa kan gebruiken.
Omdat het afgelopen jaar zo succesvol is
geweest is er nu besloten om de Murphy’s
Pubquiz in huis te halen. Deze quiz biedt
nog meer variatie en uitdaging!
Hier zijn alvast de data voor 2010:
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april,
11 mei, 8 juni, 13 juli, 7 september,
12 oktober, 9 november en 14 december.
Deelname kost slechts € 1,50 p.p. Het
moet niet veel gekker worden.
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Feestje op Tongelresestraat met Eindhovense Marathon

De lopers waren blij met deze enthousiaste aanmoedigingen!

De Eindhovense marathon doorkruiste ook dit jaar weer de
Iriswijk. Zondag 11 oktober begon de dag al vroeg voor degenen
die meededen met de drie en zes kilometerafstanden. De korte
afstanden waren goed en wel binnen of de koplopers van de
marathon renden reeds met een noodvaart door de Tongelrese
straat. Een geniepig stukje in het parcours, want die straat heeft
een lichte helling. En hoewel de koplopers daar totaal geen
moeite mee leken te hebben, zag je later op de dag dat het
sommige sportievelingen toch wel aardig op kon breken. Gelukkig waren er veel sympathiserende Iriswijkers die de lopers er
echt doorheen wisten te slepen. De namen die op de T-shirts
onder het inschrijfnummer stonden, maakten de aanmoedigingen vaak extra persoonlijk en dat werd duidelijk gewaardeerd.
Urenlang passeerden er lopers en urenlang werd er geklapt en
gejuicht. En ja, van zo’n marathon klappen krijg je ook blaren
hoor!

Het terrein...
Menig bewoner uit de Irisbuurt vraagt zich misschien af wie of wat er toch
gehuisvest is op het terrein wat zich bevindt op de hoek van de Lucas
Gasselstraat, Franciscus Sonniusstraat en Adolf van Cortenbachstraat (zie
tekening). De Iriskrant deed navraag.
Het terrein is eigendom van REL Vastgoed
B.V. die het verhuurt aan een 3-tal instellingen, te weten de Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen, red.), de
Stichting Prisma (geen gegevens bekend)
en de gemeente Eindhoven. Deze laatste
verhuurt hun deel weer onder aan een
aantal kunstenaars.
Het terrein neemt volgens de gemeente
een bijzondere plaats in omdat het precies
tussen woon- en werkgebied in ligt. In het
gemeentelijk rapport: Ontwikkelingsvisie
Kanaalzone - ‘De vaart erin’ (zie de website
van de Irisbuurt) wordt het terrein daarom
‘overgangsgebied’ genoemd.
In het kader van dit rapport heeft REL
Vastgoed een plan bij de gemeente aangeboden over wat er in hun ogen met het
terrein dient te gebeuren. Dit plan is door
de gemeente Eindhoven echter afgekeurd.
Over het waarom kregen wij van REL
Vastgoed geen nadere mededelingen.
Het standpunt van REL is nu dat de gemeente dan maar met een vervolgplan
moet komen.
Net voor de deadline van deze Iriskrant is er
een overleg geweest tussen REL Vastgoed
en de gemeente. De uitslag daarvan is dus
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bij ons nog niet bekend. Onze laatste
informatie is dat het terrein mogelijk een
bestemming krijgt die een beetje lijkt op
bedrijvencentrum Gilde aan de Kanaaldijk;
kleinschalige bedrijven gecombineerd
met woonunits. Ook wordt gedacht aan
parkeermogelijkheden voor de Irisbuurt.
Misschien een combinatie van beiden. Op

deze manier wil de gemeente Eindhoven
de cohesie tussen burger en bedrijfsleven
versterken, zoals ook bij Gilde al het geval
is. Wordt vervolgd...

Uw PC probleem snel, professioneel en voordelig oplossen?
pchulp.com KHOSW ELMGHPHHVWXLWHHQORSHQGHFRPSXWHUSUREOHPHQ YRRU0DFHQ:LQGRZV
7KXLVVHUYLFHYRRU½SHUNZDUWLHU PLQNZDUWLHU %LQQHQ(LQGKRYHQJHHQYRRUULMNRVWHQ

%HOYULMEOLMYHQGRINLMNRSSFKXOSFRP

Now Let’s Play:

Neuro Linguïstisch Programmeren in de Iriswijk
Het is inmiddels een echte serie aan het worden, de ‘Ondernemers in de
Iriswijk’. Dit keer heeft redactrice Annette Eisses een ontmoeting met
Meike Sjouerman en Bjørn Vos. Zij hebben in hun gezellige woning aan de
Voorterweg kantoor aan huis voor hun bedrijf ‘Now Let’s Play’, dat zij
samen ongeveer 4 jaar geleden zijn begonnen. Now Let’s Play is een bedrijf
dat zich bezig houdt met het geven van NLP- opleidingen, trainingen, coaching
en workshops. NLP betekent letterlijk Neuro Linguïstisch Programmeren
en is een vorm van therapie, die de laatste jaren steeds populairder wordt,
omdat het in betrekkelijk korte tijd goede resultaten geeft.
Wie zijn Meike en Bjørn?
Meike Sjouerman heeft een SPH (Sociaal
Pedagogische Hulpverlening)-opleiding en
heeft vele jaren in de hulpverlening en
crisisopvang gewerkt. Vanuit dit mensgericht bezig zijn is haar interesse voor NLP
ontstaan. Zij ontmoette bij haar NLP- opleiding Bjørn die na een studie rechten al
gedurende 15 jaar met NLP bezig was.
Bjørn Vos heeft vele (communicatie) trainingen gevolgd, onder andere in Amerika,
waar NLP zijn oorsprong vindt. Beiden
mogen zich NLP Master Practitioner /NLP
Licensed Trainer noemen en gaan geregeld
naar Amerika om via nieuwe trainingen
hun kennis up-to-date te houden.

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren:
• Neuro heeft betrekking op het zenuwstelsel, de koppelingen die wij in de
hersenen maken bij het verwerken van
de informatie die we opdoen via onze
zintuiglijke waarnemingen (zien, horen,
ruiken, proeven en voelen);
• Linguïstisch beschrijft de manier waarop
we gebruik maken van verbale en non-

verbale taal om onze ervaringen,
gedachten en emoties te communiceren.
• Programmeren gaat over de eigen
verwerking, persoonlijke programmering/ structuur genoemd en de
veronderstelling dat we deze kunnen
wijzigen, kortom ‘wat niet is aangeboren is aangeleerd’ en kun je ook
anders leren als je er last van hebt.
NLP leert je begrijpen hoe verbale en nonverbale communicatie het menselijk brein
beïnvloedt, NLP geeft je inzichten in de patronen/structuren van je dagelijkse functioneren en hoe je deze kunt veranderen.

Wat is de kern van ‘Now Let’s Play’?
‘Ons bedrijf benadert NLP op een speelse
manier. Spelenderwijs moet iemand erachter komen hoe het in zijn leven. Hoe
kan het ánders als iemand vastloopt? Hoe
zien je dagelijkse patronen er uit? Waarom
loop je hierin vast? Zo leer je manieren om
deze te veranderen, waardoor er ruimte
ontstaat voor nieuwe keuzes. Bij ‘Now Let’s
Play’ doen we dit door trainigen en coaching
aan particulieren en bedrijven op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling en
communicatie, maar wij geven ook workshops.Een NLP behandeling kan ook helpen
om van angsten en fobieën af te komen.

Zweverig of spiritueel?
Bjørn vindt het heel belangrijk om op de
eerste plaats te vermelden dat NLP een
concrete vorm van behandelen is en niets
zweverigs of spiritueels zoals veel mensen
denken. Het gaat vooral over taal en communicatie. Kortom: de veronderstellingen
van NLP zijn allemaal logisch te beredeneren.

Uniek?

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367
in Café Caravelle
GRATIS CONCERT van

Zondag 20 december is er

van 15:00-19:00 uur een

THE NEVER MIND JAZZ BAND
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

‘Wij zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden die samenwerken. Dat is onze
kracht. Daardoor kunnen we de klanten
een verschillende benadering op maat
bieden. Wij dragen ook enthousiast uit,
dat je door NLP je leven in positieve zin
kunt veranderen, dus de mensen door
kwaliteit in resultaat kunnen overtuigen…’
Ook nieuwsgierig geworden wat Now Let’s
Play/NLP voor jou kan betekenen? Of heb
je gewoon zin in een leuke workshop?
Kijk dan op de site www.ditisnlp.nl
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Dwaallichtjes

Het gebeurde op een ochtend een paar weken geleden. De
nacht dat we de eerste nachtvorst hadden en de grond wit
zag van rijp. Over het veld (voormalig CarCleaning terrein,
red.) lag een deken van mist. Ik was vroeg wakker die
ochtend. Nog voor het opkomen van de zon. De bomen waren ontdaan van
hun bladeren door de najaarswind en stonden kaal en koud in de tuin en
langs de weg. Gehuld in de ﬂarden mist bood het geheel een mystieke aanblik.
Ik stond voor mijn slaapkamerraam en
keek uit over het veld. Het was nog aardedonker en behalve het licht van de lantaarnpalen was er niets te zien. Op het moment
dat ik me om wilde draaien zag ik iets bewegen op het veld. Het trok mijn aandacht,
maar het was meteen weer weg. Wat was
dat? En hup, daar was het weer. Het leek
wel een lichtje. Een klein lichtje dat zich
bewoog vlak boven de grond. En weg was
het weer! Verbijsterd bleef ik staren naar
het veld. Wat gebeurde hier? En hup, daar
was het weer. Nu aan de andere kant van
het veld. Ik begon aan mezelf te twijfelen,
deed resoluut het gordijn dicht en ging
terug naar bed. De dagen erna heb ik nog
een paar keer gekeken, maar het lichtje
zag ik niet meer. Toch liet het me niet los.
Iedere keer als ik vroeg wakker werd moest
ik gewoon weer even kijken.
Gisteren ook en plotseling zag ik het weer.
Nu waren het meerdere lichtjes die vlak

Nuttige adressen

boven de grond leken te ﬂikkeren. Ze bewogen zich in groepjes over het veld. Na
een half uurtje hield het op. Vanmorgen
was het weer een enkel lichtje. Het lichtje
bewoog zich langzaam over het veld en
leek geen doel te hebben. Na een poosje
was het weer weg. Nu moest ik weten wat
het was. Was het een boodschap? Een
teken? Een wonder?
Via internet leerde ik dat er zoiets zou
bestaan als dwaallichtjes. Dit fenomeen
komt voor boven bijvoorbeeld moerassen.
De volkssagen zeggen dat deze lichtjes
zielen van overledenen zijn die mensen het
moeras in willen lokken. Maar hoewel ons
veld door de najaarsregen behoorlijk nat is
af en toe, is het toch nog geen moeras.
Hans Christian Andersen heeft hierover
een sprookje geschreven : ‘de dwaallichtjes
zijn in de stad’. Haastig zocht ik het op,
maar ook dat leek geen oplossing te bieden. Ook bleek er een Suske en Wiske te
zijn over dwaallichtjes die verdwaalde
reizigers de weg wezen door het moeras.
Mijn hoofd sloeg op hol. Is dit een boodschap? In deze tijd heb ik soms best
behoefte aan iets of iemand die me de weg

wijst door een spreekwoordelijk moeras.
Maar ook dat lijkt me niet erg waarschijnlijk.
Er zijn ook mensen die nog steeds geloven
in kabouters. Zouden ze misschien gelijk
hebben? Of heeft het te maken met de tijd
van het jaar? Zijn het zwarte pieten? Onderweg naar schoorstenen om cadeautjes
te brengen? Verdwaald op weg naar huis?
Of de Kerstman die zijn rendieren laat
rusten op ons bescheiden veld? Dan zou de
rode neus van Rudolf toch ook zichtbaar
moeten zijn? Of zijn het kerstlichtjes?
Misschien zelfs verdwaalde kerstlichtjes. Ik
schud mijn hoofd, mijn fantasie slaat op
hol. Het moet niet gekker worden.
Natuurlijk kan er ook nog een hele logische
verklaring zijn voor dit fenomeen.Bijvoorbeeld door het rotten van organisch materiaal kunnen er gassen vrij komen die een
soort licht lijken te geven. Of de weerkaatsing van het maanlicht op de vleugels
van een vogel. Of iets totaal anders. Maar
laten we eerlijk zijn. Deze verklaringen zijn
lang zo leuk niet. Het leven is soms al
ingewikkeld genoeg. We moeten het zelf
leuk maken. Ik besluit dat de dwaallichtjes
voor mij alle verklaringen mogen zijn, maar
ik geef zelf de voorkeur aan de kabouters.
Vrolijke kabouters met lantaarntjes. En terwijl ik voor mezelf die keuze maak, denk ik
aan de dichter Viktor Blüthgen. Hij schreef
ooit de volgende onsterfelijke woorden:
Wijt het niet aan het leven wanneer dat leven
je waardeloos voorkomt.
Wie sprookjesogen heeft, ziet een wereld vol
wonderen.

De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel. (040) 212 25 76
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Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

