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Gratis stadse moestuintjes voor alle mensen uit de wijk

NatuurSUPERmarkt in de Iriswijk
‘De natuur is super en een supermarkt is juist helemaal niet zo super’, aldus
Marije van der Park de initiatiefneemster van de NatuurSUPERmarkt.
‘Mensen zien een supermarkt vaak als een Walhalla terwijl het aanbod van
groenten daar juist erg beperkt is.’

Ze liep al een tijdje met het idee rond om
een soort van reizende moestuin te beginnen op braakliggende terreinen. Door
gewassen in bakken te planten, hoeft de
grond niet vooraf gesaneerd te worden en
kan de moestuin redelijk makkelijk verplaatst worden als op een terrein toch
gebouwd gaat worden. Het plaatsen van
de bakken in rekken met schuine schappen
schept een beetje een supermarkt sfeer. In
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parkeerterrein van La Citta Mobile aan de
Vestdijk. Tijdens het zaai- en plantfeest van
zaterdag 12 juni hebben al ﬂink wat mensen zich aangemeld. Iedereen kon meteen
aan de slag en er werd dan ook volop
geschept, gekruid, gezaaid, geplant en
natuurlijk ook gegoten. Speciaal voor de
kinderen waren er zonnebloem- en pompoenzaadjes. De houten pollepels met kindernamen erop verraden nu waar ze gezaaid
zijn. Aan het eind van het seizoen kunnen
we zien wie de grootste plantjes heeft.
De natuurSUPERmarkt is elke dag open van
18:00 tot 21:00 Mocht je wel geïnteresseerd zijn, maar heb je de zaai- en plantdag
gemist, dan kun je tot 1 juli alsnog deelnemen aan dit project. Bel (06 24184787)
of mail (contact@MarijevanderPark.nl) naar
Marije.

Lees jij de Iriskrant van voren naar achteren?
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Bewonersorganisatie organiseert succesvolle Opschoondag
‘Opgeruimd staat netjes’, hebben veel
buurtgenoten gedacht, want 10 april
jl. ging tijdens de Opschoondag de
bezem door de Irisbuurt en werd er
ruim 7000 kilo rommel opgehaald.
Bij het pleintje aan de Adolf van Cortenbachstraat stonden grote kraakwagens en
containers klaar om het vuil te verzamelen.
Na het inleveren van de rotzooi werden
mensen getrakteerd op viooltjes. Bruikbare
dingen werd naar De Blokhut gebracht
voor de rommelmarkt.

Appelboomje
Met het geld dat twee jaar geleden werd
opgehaald tijdens de opschoondag is er
door de Bewonersorganisatie een appelboompje geschonken aan De Blokhut.
Frank verhagen en Eus van Beijsterveldt
hebben het boompje tijdens deze succesvolle editie van de Opschoondag ofﬁcieel
onthuld.

Buurvrouwen
Het heerlijke lenteweer zorgde ervoor dat
het een gezellige boel werd. Overal zag je
buren geanimeerd met elkaar praten,
werden straten en gangetjes geveegd,
papiertjes geprikt, viooltjes in de perkjes
gezet en hoefde niemand zwaar sjouwwerk
alleen te doen. Bij de Blokhut stonden
broodjes en kofﬁe klaar. Buiten verkochten

twee enthousiaste buurvrouwen de
bruikbare spullen. Kinderen en een enkele
volwassene maakten vrolijke schilderijtjes
en dj Tony Vectra zorgde voor de muzikale

omlijsting. Ook voor buurtbrigadier Erwin
Melis was het een uitgelezen kans om zijn
gezicht te laten zien en met mensen te
kletsen. Bewonersorganisatie bedankt!

Iriswijk Volleybaltoernooi op 10 juli
Zaterdag 10 juli organiseert de Voorterweg
het jaarlijkse volleybaltoernooi. De aanvang is 13:00 uur. Schrijf je in bij
anjaligtenberg@hotmail.com. Je kunt meedoen met een team, maar als je alleen
komt is dat ook geen probleem: er is vast
wel een team dat een extra wissel kan
gebruiken!
Het veld bij de Blokhut ligt er keurig bij, het
weer is vast goed en het bier is koud….,
wie durft?

De vorige winnaars waren:
2009 Voorterweg (alweer)
2008 Havensingel (maar die hadden de
beker al in 2006 en 2007 tijdelijk
ontvreemd)
2007 Godschalk Rosenmondtstraat (en
nog wat mensen van andere straten)
2006 Voorterweg !
1995 Johannes van Eindhovenstraat
(maar daar kan niemand zich meer
iets van herinneren)

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

Colofon
Oplage: 1150
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdatum volgende nummer: Medio
September. Inleveren kopij: uiterlijk 20 mei, bij
voorkeur digitaal (e-mail of cd-rom). De
redactie kan ingezonden artikeltjes weigeren,
bewerken of inkorten. Artikelen, verschenen in
de Iriskrant, hoeven niet de mening van de
hele redactie weer te geven.
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Aanbouw Blokhut
Bouwtekeningen van de
aanbouw van De Blokhut.

Het bestuur van De Blokhut is bezig met
de voorbereidingen van de aanbouw aan
De Blokhut. Rechts van het pand komt er
een schuur voor de opslag van materialen.
Het huidige terras wordt uitgebreid – het
dak wordt doorgetrokken, zodat er een

mooie overkapping ontstaat die het ware
‘blokhutidee’ versterkt (de plek waar nu
altijd de witte party-tent staat). ‘Over de
planning is nog niet zoveel te zeggen’,
aldus voorzitter Eus van Bijsterveld van
Stichting De Blokhut. ‘De stukken liggen

Buurtvergadering met weinig buurtbewoners
Op 15 april hield de bewonersorganisatie Irisbuurt haar jaarlijkse openbare
buurtvergadering in de blokhut.
Helaas kwamen er slechts 10 wijkbewoners
op dit overleg af. Jammer! De jaar vergadering is niet alleen bedoeld om verslag
te doen over de activiteiten van het
afgelopen jaar en vooruit te blikken op
activiteiten in het aankomende jaar, maar
juist ook om buurtbewoners de mogelijkheid te bieden, vragen te stellen over

zaken die de Irisbuurt aangaan. De bewonersorganisatie kan deze meenemen in
het periodiek overleg met de gemeente of
informatie geven waar bewoners met
speciﬁeke vragen terecht kunnen. Een
gemiste kans! Komt u wél in 2011? Het is
namelijk niet alleen leerzaam en nuttig,
maar ook heel gezellig!

nu ter inspraak bij de gemeente. Pas als
alles goedgekeurd is, gaan we aan de slag
om de nodige ﬁnanciën binnen te halen.’
Buurtbewoner Rick v.d. Velde c.q. Architectenbureau Archiﬂex verzorgde de
tekeningen. Wordt vervolgd....

Na aﬂoop van de vergadering presenteerde
buurtbewoner Bas Sturkenboom zijn onderzoek in opdracht van stichting de
Negende naar de ‘buurtbeleving’ van
Eindhovenaren. In de vorige Iriskrant
schreven we daar al over. Voor wie het
rapport nog eens wil nalezen kan de
website (www.irisbuurt.nl)) raadplegen.
Tot slot hield dhr. Frans Baltussen nog een
praatje over de Stichting Wereldboom
(www.wereldboom.com).

Maandag de 14e juli waren de leerlingen van de Hasselbraam in de Blokhut om de wedstrijd Nederland Denemarken op een groot scherm te volgen.

Er is namelijk een wedstrijd uitgeschreven. Als je alle pagina’s goed leest.
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Kinetisch
kunstwerk lijkt
stilleven

Kinderboerderij in de Iriswijk

Even dachten ze: ‘Ja, hij doet het!’ Buurtbewoners zagen het kunstwerk in het
kanaal een paar dagen bewegen. Toch
bleek het te vroeg gejuicht, want het
kunstwerk staat nu weer stil. Ofﬁcieel moet
het kunstwerk nog worden overgedragen
door de gemeente aan DAF. Het is een
geschenk van de gemeente ter ere van het
75 jarig bestaan van DAF. Dat was echter in
2003. Nu wacht DAF nog op een camera
die door de gemeente bovenop het dak
zou worden geplaatst, zodat bezoekers van
het museum binnen op een groot scherm
kunnen zien hoe het kunstwerk beweegt.
Zodra de camera geplaatst is en het kunstwerk is overgedragen zullen de rood met
blauwe bogen permanent bewegen.
Bezoekers kunnen de bewegingen binnen
volgen en via een joystick ook beïnvloeden.
Van buitenaf is ook precies te zien wanneer
een bezoeker invloed uitoefent op dit
kinetische kunstwerk van de jonge Eindhovense kunstenaar Gijs van Bon. De bewegingen gaan dan namelijk twee keer zo
snel.
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Op 19 mei streek er weer een kinderboerderij neer bij De Blokhut. Grootste
attractie waren dit keer de (eigenwijze)
ezeltjes en de pony waarop je kon rijden.
Ook waren er schapen en geiten te
voeren en te aaien. In het halletje kon
je konijntjes aaien en een tamme
kip (Frida, bewoner van onze wijk!).
’s Morgens kwamen de kleuters van de
Hasselbraam (geholpen door de groep
8-ers) en de peuters van de speelzaal
een kijkje nemen. ’s Middags was de
boerderij voor iedereen open.

Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
Kom je op namelijk op de pagina terecht.

Welkom op
camping
‘De Iris’

Op vrijdag 23 juli begint (eindelijk!) 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.

‘Vrolijke campingtaferelen op Camping De Iris in 2009’.

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.

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 alleen voor een campingborrel bij de vuurkorf!
tweede prijs winnaar van het kindertranenbal Thieu,
alias Michael Jackson.

Het valt niet mee om je voort te bewegen op zo’n
gigantische opblaasworst.

winnaar van het kindertranenbal Joep. Hij jongleerde
met wel vier ballen en met appels.

Volop koopjes tijdens de vrijmarkt, die vanwege de
regen binnen voortgezet werd.

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

Koninginnedag 2010
Ook dit jaar was Koninginnedag weer heel gezellig in de Irisbuurt. Met een Koninginnenacht (lees de inburgeingsrubriek in deze Iriskrant), een vrijmarkt, kinderspelen,
voetbaltoernooi, kofﬁe, thee, vlaai en Oranjebitter en een kindertranenbal in de
openlucht. De mooiste foto’s hiervan (gemaakt door Frans Schraven) staan op
www.irisbuurt.nl/fotoarchief. Beslist de moeite waard om eens naar te kijken!

Waarop staat hoe je een Irischeque van € 25,- kunt winnen.
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WIST U DATJES...
• Beroemdheid in de buurt! Hester
Dadema van de Bewonersorganisatie
presenteert om de dag Goedemiddag
Brabant bij Omroep Brabant om 17.00.
Mocht u dat niet halen, de uitzendingen
zijn ook terug te zien op internet
http://www.omroepbrabant.nl/
goeiemiddagbrabant. Kijken dus!!!

• Het is de laatste tijd opvallend rustig in
de straten van de Oude Haven. Vooral
in de Havensingel en de Havenstraat
lijkt het parkeerbeleid het gewenste
effect te hebben, het schrikt
vreemdparkeerders tot nu toe goed af.
Hoewel de Havenstraat in de
nachtelijke uitgaansuren gewoon weer
vol loopt, maar dan is het parkeren ook
nog steeds gratis. Het is ook niet
helemaal duidelijk wat het effect van
het betaald parkeren is op de
aangrenzende straten. Heeft u het
gevoel dat de parkeerdruk sinds begin
mei toegenomen is in uw straat? Meldt
het ons via iriskrant@gmail.com.
• De Iriswijkers lopen kennelijk niet warm
voor een gratis hardlooptraining met
de buren. Zelfs de kans op een paar

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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gratis hardloopschoenen wist ze niet
over de streep te trekken. Uiteindelijk
kreeg Run2Day maar 4 aanmeldingen
voor hun initiatief en moesten ze de
activiteit afblazen. Jammer!
• Naast het terrein van het voormalige
tapijtcentrum ligt nog een stukje
gemeentegrond in de vorm van een
driehoek. Dit stuk grond is onlangs
geëgaliseerd en zal door de gemeente
worden ingezaaid. Hierdoor kunnen de
grote hekken die direct aan de straat
stonden een ﬂink stuk naar achter
worden gezet en dat is voor de mensen
die daar al die tijd op uitkeken wel ze
prettig. Als het goed is wordt de stoep

in de Havenstraat die grenst aan het
braakliggende terrein ook opgeknapt,
zodat kinderwagens en rolstoelen niet
meer uit hoeven te wijken naar de straat.
• Bij een brand in een huis in de Fransiscus
Sonniusstraat. bleek wel, dat de hulpdiensten onze wijk – vooral door foutparkeerders – moeilijk kunnen bereiken.
Een te voet vooruitgesnelde brandweerman kon gelukkig de brandende
matras (kaarsen bij het bed zijn toch wel
gevaarlijk) door het raam naar buiten
gooien, zodat de schade beperkt bleef.
• Het volleybaltoernooi vindt weer plaats
op zaterdag 10 juli. Zie info elders in dit
nummer.

Zolang het pand nog niet bewoonbaar is, wonen de krakers in caravans

Krakers op het Tapijtcentrum terrein
Op donderdag 3 juni heeft een aantal
krakers zich op het terrein van het
voormalige tapijtcentrum gevestigd. Het
terrein lag al geruime tijd braak, maar
had net een nieuwe, tijdelijke bestemming gekregen. De eigenaar van de
grond, CRA Vastgoed, had de natuurSUPERmarkt toestemming gegeven om
tijdens het zomerseizoen de stadse moestuintjes op dit terrein te plaatsen. De
antikraakwet, die onlangs door de Eerste

Kamer is aangenomen, zal waarschijnlijk
pas op 1 oktober van kracht worden.
Daarom probeert CRA de krakers via een
kort geding van het terrein af te krijgen.
Ondertussen proberen de krakers het
pand, dat na de sloop van het tapijtcentrum overeind is gebleven bewoonbaar te maken. Het pand is volledig
onderkomen en is lange tijd gebruikt
door verslaafden. Het schoonmaken is
dan ook een behoorlijk zware klus.

Wat je daarvoor moet doen? Dat verraden we nog niet.

‘Als mensen op het randje van het ravijn lopen, zoeken we samen naar een begaanbaar pad’

Kwartiermaker staat klaar voor kwetsbare burgers
André de Fouw is een sympathieke
en rustige man. Zijn lichaamslengte
is imponerend, maar hij lijdt absoluut niet aan grootheidswaanzin.
Hij vindt juist dat je iedereen in zijn
waarde moet laten en heeft er zijn
werk van gemaakt om zorgvuldig
naar mensen te luisteren.
Deze frisse, jonge 50er maakt een bevlogen
indruk. Hij praat vol passie over zijn baan
als kwartiermaker voor Stratum. Een baan
waarin hij kwetsbare mensen helpt, als ze
zelf aangeven dat ze door hem geholpen
willen worden. Het gaat vaak om mensen
met psychosociale problemen, mensen die
te kampen hebben met gevoelens van eenzaamheid, angst en onzekerheid. Burgers
die het gevoel hebben dat ze er niet echt
bij horen, dat ze niet meetellen. In Stratum
zouden zo’n 1000 kwetsbare burgers
leven, die geen hulp krijgen. Iedereen heeft
zo zijn eigen netwerk van maatschappelijke
steun, mensen bij wie je terecht kan als je
ergens mee zit. De kwetsbaren onder ons
hebben vaak geen, of maar 1 of 2 mensen
om op terug te vallen. Maar kwetsbaar
betekent zeker niet dat ze zwak zijn. Het
vergt juist kracht om te kunnen leven als
gekwetste burger. André kijkt graag samen
met de mensen waar hun kracht zit. Als
cliënt hoef je niet bang te zijn voor uitgebreide psychische analyses. Hij zal in een
gesprek dus ook niet gaan zoeken naar de
dieperliggende oorzaak van de problemen.
Op de vraag wat mensen dan wel kunnen
verwachten van een gesprek met hem,
antwoordt hij met gepaste nederigheid: ‘Ik
vraag gewoon aan mensen wat ze nodig
hebben.’

Praktische zaken
Dit kunnen hele praktische zaken zijn. Zo

vroeg een gezin dat in een compleet verwaarloosd huis leefde om een aanhanger
zodat ze bedden konden gaan halen en
niet meer op de bank hoefden te slapen. Er
was ook een vrouw die graag hulp had bij
het opruimen van haar huis, om letterlijk
ruimte te maken in huis, maar ook in haar
hoofd. Mensen die hun huis werkelijk tot
het plafond toe vol hebben staan met
zorgvuldig verzamelde spullen zitten meestal niet te wachten op een snelle grote
schoonmaak. André neemt de tijd voor ze
en helpt ze met het ordenen, zelfs als dat
jaren duurt. Alles gaat op hun eigen tempo
en in de tijd die de mensen er zelf voor
nodig hebben.

Zouden het de hippe oorknopjes zijn die hem zo jong
maken?

Lastige brieven
André helpt mensen ook met het schrijven
van lastige brieven of het aanvragen van
uitkeringen, of zoeken naar passende hulp
door andere deskundigen. Juist als je niet
zo lekker in je vel zit, kunnen dergelijke
kleine hobbels als enorme drempels
aanvoelen. De kwartiermaker helpt je over
die drempels heen.
En daar waar de
kwetsbare
mens
s KLEIN MEUBELEN
zich makkelijk laat
s KROONLUCHTERS

afschepen, staat hij juist zijn mannetje. Een
vrouw die recht had op aanvullende
bijstand werd aan de balie van het Mercado
terug naar huis verwezen, ze moest haar
aanvraag toch echt met de computer
doen. André zegt dan stellig dat hij een
afspraak heeft voor aan papieren aanvraag
en laat zich niet wegsturen. Haar aanvraag
is diezelfde middag nog behandeld en de
vrouw in kwestie vertrouwde hem toe dat
zij zelf nooit zo ver zou zijn gekomen.
Iemand die het thuis zwaar had met twee
autistische gezinsleden, wilde eigenlijk wel
bij een wandelclub. André zocht alle opties
uit en bood vervolgens een overzichtelijk
lijstje met mogelijkheden aan. Zo gaat hij
het liefst te werk, mensen helpen door ze
een palet aan keuzes aan te reiken. Iedereen mag daar zijn eigen logica in ontdekken.
De Iriswijk is een heel gemêleerde wijk en
ook in onze wijk wonen mensen, die om de
één of andere reden geen aansluiting
vinden. Mochten zij behoefte hebben aan
hulp dan kunnen ze contact op nemen met
André of zijn collega Frank Deerenberg,
een ervaringsdeskundige. Frank en André
werken al samen vanaf de start in 2007. Ze
kunnen nu ook rekenen op de steun van
twee stagiaires en drie vrijwilligers. André
heeft al ruim 30 jaar ervaring in de zorg,
waarvan de laatste drie dus als kwartiermaker in ons stadsdeel Stratum. Je mag
hem gewoon bellen op zijn mobiele
nummer (06 53511867), geen lange
bureaucratische wegen dus, maar directe
zorg op maat!

s SPIEGELS

DAMESMODE s
ASSESOIRES s
SIERADEN s

GGzE - Maatschappelijke steunstystemen
André de Fouw: kwartiermaker
Frank Deerenberg: ervaringsdeskundig begeleider
Thijmstraat 13
5643 DW Eindhoven

T 040 2970594
M 06 53511867

%&'0/5&*/
'ABRIÑL -ETSULAAN  %INDHOVEN HOEK 'ELDROPSEWEG
TEL     WWWDEFONTEINEINDHOVENNL

We houden je nog even bezig. Lees ook even de artikeltjes hierboven.
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Jammerrrr!!!!! De deuren der waarneming
Mijn buurvrouw observeert mij aandachtig, terwijl ik de woorden uit haar
mond opteken. Ze maakt aanstalten om uit haar stoel op te staan en haar
intieme aandachtsveld te verruilen voor die van de tuin.
Enigszins bevreemd gaf ik eerder gehoor
aan het verzoek van de redactie Iriskrant
om over deze bijzondere vrouw te
schrijven. Want dit zou, zo werd gezegd,
geen sinecure worden!
Mijn buurvrouw heeft na zeven jaar strijd
met de woningbouwvereniging eindelijk
de door haar zozeer verlangde tuindeuren
gekregen. Daardoor kon ze eindelijk het
contact met de tuin rechtstreeks vanuit de
kamer tot stand brengen. Ze maakt,
eenmaal opgestaan, een opmerkelijk gebaar: haar voet toeft boven de drempel
van de tuindeuren. ‘Ik kan nu naar buiten
stappen, maar ik kan ook in de kamer
blijven’, zegt ze. Het gaat om de mogelijkheid van een keuze, begrijp ik uit haar
woorden. Ontroering maakt zich van mij
meester. Alle buren die ik ken, beschouwen
tuindeuren als een vanzelfsprekendheid,
terwijl deze vrouw ze als een geschenk uit
de hemel ervaart.
‘Het zijn de openheid, de luchtigheid, de
vrijheid, de frisheid, de communicatie, de
aanspreekbaarheid vanuit de tuin, die de
tuin thans tot een lustoord maken’ zegt ze.
En dat is geen open deur.
Ik word overvallen door herinneringen aan
tuindeuren vanuit een geheel andere

context: de wereld der gedichten. En leg
die haar ter keuring voor. De eerste regels
van het eerste gedicht vormen niet veel
meer dan een opmaat naar iets wat waarschijnlijk onuitsprekelijk is:
‘In mijn oud woonhuis tuindeuren hangen.
Mijn lief, mijn lief, o waar gebleven? Een
smalle laan van natte blaren, het vallen komt.’
Het tweede gedicht lijkt naadloos aan te
sluiten bij de wat meer dagelijkse werkelijkheid van de tuindeuren van mijn buurvrouw:
‘Ik ontmoet steeds weer dezelfde vrouw.
Tandenpoetsend dwaalt zij in de spiegel,
boterhammen eet zij samen met mij. Vaak is
het toilet bezet. De kat kan het niet zijn. Als
naast mij in de bioscoop de lichten doven, trilt
soms herkenning op mijn netvlies, vormt een
klank zich in mijn keel. Maar als zij dan, tegen
mensen die haar kennen zeker, het allerlaatste
nieuws over haar tuindeuren vertelt, sta ik
werkelijk versteld. Dit kan toch geen toeval
meer zijn!’
Mijn buurvrouw lijkt door mijn tekst heen
te kijken. Ze is vermoeid en maakt me
duidelijk dat de zitting erop zit. Ik neem
overweldigd door gevoelens van sympathie
afscheid van deze unieke vrouw in onze
wijk.

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

%HOYULMEOLMYHQGRINLMNRSSFKXOSFRP
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Weet je namelijk hoe de tamme kip heet die op bezoek was op de kinderboerderij

Zeekracht
acht en zon
De schelpen op de diepe bodem van de zee
Zijn als onuitgesproken lieve woorden tegen jou
De meeuwen hoog in de lucht zijn als letters
Ze schreeuwen om een zin te worden of woord
Alles heeft zo zijn doel
Maar alleen jij weet dan hoe ik me voel
“Patrick en Daphe zorgden tijdens koninginnenacht voor een hoog cultuur gehalte in een totaal theater
performance (dans, toneel en gezang). Volgend jaar op Oerol ?”

Nieuws van de bewonersorganisatie
• Na het debat tussen jongeren en
ouderen in oktober 2010 organiseren
de jongeren nu op zondag 11 juli een
voetbaltoernooi met aansluitend een
BBQ. Uitgenodigd om een team te
vormen zijn gemeente, blokhut,
winkeliersvereniging en bewonersorganisatie. Na het eten bestaat de
mogelijkheid om in de blokhut de
ﬁnale van het wereldkampioenschap
voetbal te kijken.
• Er is overleg gaande tussen de
bewonersorganisatie Irisbuurt en
enkele bewoners van de Cingelshouck
om te inventariseren of er, en zo ja op
welke wijze, enige vorm van
samenwerking plaats kan vinden.
Elders in deze krant leest u meer
daarover.
• Naast steeds terugkerende activiteiten
die de bewonersorganisatie sponsort
en/of organiseert zoals Koninginnedag,
volleybaltoernooi, opschoondag,
kinderboerderij etc., is de bewonersorganisatie nog op zoek naar andere
leuke initiatieven uit de Irisbuurt die de
leefbaarheid in onze wijk zouden
kunnen verhogen. Stuur een mailtje
naar de bewonersorganisatie of naar
de Iriskrant.
• De bewonersorganisatie heeft onlangs,
samen met vertegenwoordigers van
gemeente, woningbouwverenigingen,

winkeliers en bewoners, deelgenomen
aan een buurtschouw op de Geldropseweg. Gelet werd vooral op ‘beheersbare’
aandachts- en knelpunten zoals
bijvoorbeeld het plaatsen van een extra
bloembak of het opnieuw leggen van
een losliggende stoeptegel. Dit met als
doel de leefbaarheid op de Geldropseweg te verhogen.
• Tenslotte wil de bewonersorganisatie
alle vrijwilligers die meegeholpen
hebben met Koninginnenacht/dag
2010 hartelijk bedanken. Het was een
evenement vol plezier zoals te zien is
op de website (www.irisbuurt.nl, fotoarchief) en elders in deze Iriskrant.

ART DE LA TABLE

Zo voel ik de zoute zeewind op mijn lijf
En door de zon en de luchten
Weet ik met mijn geluk geen blijf
Het is als een lieve muze in kleine noten dop
Alles vult mijn doen laten en denken
En niets kan daar tegen op
De zee heeft zo zijn macht en kracht
Overdag maar ook in de nacht
Het geeft en neemt zijn strand
Voor altijd heb ik aan de zee
Mijn hart verpand.

Toon Roosen

Fr e e k j e G r o e n e m a n s
Kinder fotografie

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
De mooiste baby- en kinder foto’s
bij je thuis of op lokatie

WWW.ANTIQUAIRE.NL

bij de Blokhut op 19 mei, en mail je deze naam naar

www.freekjegroenemans.nl
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Sportformule
Sportformule kom je overal tegen! Bij jou op school, in je wijk en tijdens
allerlei sportieve activiteiten. We laten je kennismaken met sport zodat
je zelf meemaakt hoe leuk sporten is! Samen met anderen, om kampioen
te worden of gewoon om lekker bezig te zijn. Het maakt niet uit.
Mocht het regenen, dan gaat de geplande
activiteit niet door, maar vindt er een
vervangende activiteit plaats in buurthuis
’t Akkertje. Kijk voor meer info op www.
sportformule.nl

Programma buitenseizoen t/m 23 juli

Jongerenactiviteiten 15 t/m 23 jr
Maandagavond
Wat: Voetbal (competitie)
Tijd:18.30 – 20.30uur / Van Renesseweg(Burghplan)
Woensdagavond
Wat:Variatie van sport
Tijd: 18.30 - 20.30uur / Lavendelplein(Kruidenbuurt)

Tieneractiviteiten 10 t/m 14 jr
Maandagmiddag
Wat: Voetbal (competitie)
16.00 - 17.30u / Arnaudinaplein(Tivoli)

Donderdagavond
Wat: Jongereninloop
Tijd: 19.00 - 21.00u / ’T Akkertje

Dinsdagmiddag
Wat: Tienerinloop
Tijd: 15.30 - 17.00u / ’T Akkertje

Vrijdagavond
Wat:Variatie van sport
Tijd: 18.30 - 20.30uur / Gerardusplein(Gerardusbuurt)

Woensdagmiddag
Wat:Variatie van sport
Tijd: 15.30 – 17.30u / Lavendelplein(Kruidenbuurt)

Contactpersonen:

Donderdagmiddag
Wat:Variatie van sport
Tijd:15.30 – 17.30u / Speelbos(Irisbuurt)
Vrijdagmiddag
Wat: Variatie van sport
Tijd: 16.00 – 18.00u / van Renesseweg(Burghplan)

Paaseieren
zoeken

Op tweede paasdag was het zover: de
paashaas kwam op bezoek in het Speelbos.
Deze was uitgenodigd door het Clean
Team.

Sportformule:
Tom Minten(Combifunctionaris)
Tel:06-51833180
Welzijn Eindhoven:
Jongerenwerkers Stratum:
Abdelilaah Ajhnejh, Tel: 06-15957476
Kareem Gazuani, Tel: 06-31596472
Fouad Arrabbany, Tel: 06-15679698

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367
Nieuwe advertentie volgt

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.
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Iriskrant@gmail.com, samen met je naam en adres en

Inburgeren in de Irisbuurt (2)
‘Hoe vind jij het op de camping?’, vraagt R.
uit de Lodewijk Houbenstraat.
R. woont een paar weken langer in de
Irisbuurt dan ik.
R. kan de dingen heel scherp zien.
Het is hier inderdaad net een camping.
(Na lang nadenken is er trouwens wel een
groot verschil: op een camping komen de
meesten pas met een pleerol onder de
oksel een praatje maken als je in staat te
pakken. Dat zijn mensen die eerder te
schijterig waren om contact te maken.
Bang dat je elke avond met een ﬂes wijn of
een badmintonracket voor hun caravandeur staat)
‘Ik ben uitgenodigd voor de groendag’,
zegt R. ‘Plantjes in de perken zetten enzo.’
Ze kijkt moeilijk.
‘Ik ga niet. Geen groene vingers.’
‘Met zo’n houding ga je het niet redden’,
zeg ik.

Een beetje succesvol inburgeraar kan het
beste gewoon overal Ja op zeggen. Als je
aanhaakt, schiet je eerder wortel.
En zo kon het dus gebeuren dat ik Ja zei
tegen het Gouden Tranenbal.
Voor sommige Johannes van Eindhovenaren
is dat bal een traditie. Je zingt een liedje en
als je dat a) voorziet van een actuele tekst
over de wijk en b) een beetje fatsoenlijk uit
je strot krijgt, win je de Gouden Traan.
P. is een fanatieke Gouden Tranenbaldeelnemer. Hij had ergens opgevangen dat
ik kon dansen. Of ik mee wilde doen aan
een mini-musical?
In het kort waren de consequenties van
mijn Ja: een mailbox vol uit het hoofd te
leren teksten, niet erg efﬁciënte repetities
-toastjes met eiersalade, sterke verhalen
en drank vochten om voorrang- en een
hoop vals gezang van mijn kant.
Omdat P. het concept totaaltheater niet

los kon laten, moest er bovendien naast
zang en muziek ook toneel en dans in. We
studeerden een absurdistisch balletduet
in. Op muziek van de Stervende Zwaan.
Fanatiek als hij is, sloeg P. zich dapper door
acute krampaanvallen en halve hernia’s
heen, om tenslotte in een witte legging op
het podium in de Blokhut te belanden.
Die bewuste Koninginnenacht-avond is
er onverwacht toch enige sprake van
zenuwen. Hoe gaan we die ene tegenstander overtreffen? Tijdens het omkleden
slaat M. nog snel een paar slokken rosé
achterover en staar ik tussen de wcbezoekjes door neurotisch op het blaadje
met de liedtekst. P. kijkt onwennig naar
zijn legging, H. stuitert van links naar
rechts de gang door. Alleen J&J lijken geen
last van knikkende knieën te hebben.
Eenmaal op het podium is onze totaaltheateract -bedankt God- snel voorbij. Er
klinkt zelfs een gemeend en warm applaus.
Na een zenuwslopend uur brengt juryvoorzitter F. het verlossende woord. We
hebben onze enige tegenstander -een
band vol pubers die pas een dag van te
voren zijn gaan repeteren- nipt verslagen.
Eer gered, Traan in de pocket.
Tijd om bij te komen is er natuurlijk niet.
Na de prijsuitreiking gaat het inburgeren
gewoon door. En dus zeg ik Ja tegen
kansloze karaoke-optredens, Ja tegen nog
een biertje en nog een en nog een en Ja
tegen iedereen die wil swingen. Die kater
is een zorg voor later.

Verzorgpony
Hallo,
Mijn naam is Leva Hezemans en woon
op de Johannes van Eindhovenstraat 29.
Erg leuk was het toen de mobiele kinderboerderij er was. Ik doe aan paardrijden
en wil heel graag een verzorgpony. Het
liefst een beetje in de buurt, in ieder
geval in of rondom Eindhoven.
Hartstikke bedankt!
Mijn mailadres is:
levahezemans@gmail.com
of bellen natuurlijk 0654661603

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

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl

www.heleboel.nl

telefoonnummer dan maak je kans op de Irischeque van € 25,-.
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Column

Supermarkt
De deuren van de Super de Boer zijn
deﬁnitief gesloten en de Jumbo heeft
inmiddels haar deuren geopend. Ik kan me
vergissen maar ik geloof niet dat iemand
daar ook maar heel even rouwig om is. Ik
heb me jaren geërgerd aan de Super de
Boer. Wat een rotwinkel. Wat ik er dan zo
vervelend aan vond? Bijvoorbeeld: al die
stomme acties. Al die prullaria en andere
ellende mochten ze van mij echt houden.
Daar betalen we, indirect, toch voor. Ik heb
geen behoefte aan bungels en mijn kinderen ook niet. Erger nog was dat er is altijd
wel iets niet verkrijgbaar was dat ik toevallig net nodig had, met als gevolg dat ik
alsnog naar een andere supermarkt moest
om dat ene onmisbare ingrediënt te kunnen kopen. Of ik kwam thuis met mijn netje
sinaasappels met bedorven exemplaren in
het midden. Of een blik appelmoes met
een verlopen houdbaarheidsdatum.
Maar dat was het niet alleen; het personeel
was met tijden nors en onvriendelijk, al
waren er een paar die-hards tussen die al
een paar overnames meegemaakt hadden
en die in mijn ogen erg behulpzaam en
klantvriendelijk waren.
En ik niet alleen. Ga eens op een willekeurige zaterdagmiddag naar de Albert

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

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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Heijn XL op de Limburglaan. Het leek wel
een wijkbijeenkomst. Jij ook hier? Heb je
die ook al gezien? Die en die is er ook! En
die, en die, en die. Dat zei toch eigenlijk
genoeg.
Hadden we de luxe om naast een supermarkt te wonen, nam iedereen de auto om
elders boodschappen te doen!
Persoonlijk deed ik mijn wekelijkse boodschappen deels bij de Aldi en deels bij de
Albert Heijn.
Maar er is ook een periode geweest dat ik
op vrijdag vanuit mijn werk langs de Jumbo
in Veldhoven reed om mijn wekelijkse
boodschappen te doen.
Wat een verademing: en nu lijk ik wel een
reclamespot: een ruim opgezette winkel
met een groot assortiment A-merken voor
lage prijzen. Wat wil een mens nog meer?
Veel verse producten, goed brood, mooie
groenten en er was eigenlijk niets dat ze

daar niet hadden. Ik kan me tenminste niet
herinneren daar ooit mis gegrepen te
hebben.
Mijn vreugde was dan ook groot toen ik
hoorde dat Super de Boer overgenomen
was door Jumbo.
Ik heb het beleid van de Jumbo er even op
nageslagen. En inderdaad: van de spaaracties zijn we verlost, zodat de prijzen laag
blijven. Ook sponsoring is niet echt aan de
orde om dezelfde reden. Wat ze volgens de
bedrijfsﬁlosoﬁe (zie internetsite) wel doen
is het volgende: Jumbo Supermarkten wil
van klanten fans maken. Wij proberen
ervoor te zorgen dat onze klanten honderd
procent tevreden zijn. Dat doen we door
de laagste prijs, de beste service, een
goede kwaliteit en het grootste assortiment te bieden.
De Jumbo is er inmiddels. Of ze hun belofte
waar maken? Wij zijn er klaar voor!

Lees de Iriskrant ook even van voren naar achteren.

