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De Irisbuurt bedankt Ruud en Rinus 
Sinds 2003 zijn Ruud Balk en Rinus van de Vorst actief lid van het 
Leefbaarheidsteam van de Iriswijk (inclusief Cingelshouck, Irisbuurt en 
Oude Haven). Ruud is dit jaar gestopt met het Leefbaarheidsteam en Rinus 
stopt aan het einde van het jaar. Rinus zit als vertegenwoordiger van de 
gehele Iriswijk ook bij het overleg van Novadic, de dagopvang voor 
verslaafden aan de Kanaaldijk Noord. Dit doet hij al zo’n vijf jaar. Als er een 
nieuwe vertegenwoordiger in zijn plaats komt dan stopt Rinus ook met dit 
overleg. Dus... wie wil? 

Pioniers van de eerste orde
Ruud en Rinus zijn in 2003 aangesloten bij 
het Leefbaarheidsteam van Bloemenbuurt 
Zuid omdat de Irisbuurt nog geen eigen 

Leefbaarheidsteam had. Door de actieve 
betrokkenheid van Ruud en Rinus bij deze 
overleggen heeft de Irisbuurt uiteindelijk 
een ‘eigen’ Leefbaarheidsteam gekregen. 
Rinus heeft samen met een bewoner uit 
het Havengebied deelgenomen aan het 
Novadic overleg. Nadat de vertegen woor-
diger van de Oude Haven zich heeft terug-
getrokken in verband met een verhuizing, 
heeft Rinus in zijn eentje de wijk ver-
tegenwoordigd bij Novadic.

Trots op wat bereikt is
Ruud en Rinus zijn trots dat het Leef baar-
heidsteam nog steeds goed werkt en zijn 
waarde bewezen heeft. Zaken die vanuit 
het Leefbaarheidsteam in gang gezet zijn 
en fysiek waarneembaar zijn, geven veel 
voldoening, zoals de nieuwe straat ver-
lichting, nieuwe speeltuin, belanghebben-

den parkeren Oude Haven enz. Maar ook 
nieuwe overlegstructuren met een andere 
samenstelling aan vertegenwoordigers, 
zoals de Kwaliteitskring Geldropseweg. 
Deze geven de meerwaarde van het 
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AAggenda IIrriswijk
29 september  Open avond  
       Novadic-Kentron
10 oktober  Marathon
12 oktober  Pubquiz
31 oktober  Halloween
5 november Eetidee BBllokkhut

9 november  PPuubbquiz
•Lees verder op pagina 2

Ruud Balk en Rinus van de Vorst (rechts)

Wat is het overleg Novadic?
Novadic heeft 1 x per kwartaal een overleg 
met verschillende organen zoals politie, 
wijkvertegenwoordigers enz. om zaken 
rondom Novadic te bespreken. Dit overleg 
is een strak geregisseerd overleg wat zeer 
effi ciënt en doelmatig zijn werk doet. Als 
wijkvertegenwoordiger kun je signalen 
afgeven die spelen in de wijk zoals bij-
voorbeeld overlast door de cliënten van 
Novadic. Als er overlast is dan moet je dit 
wel zelf melden bij de politie. In algehele 
zin wordt er door Novadic gekeken of er 
zaken missen of spelen die mbt individuele 
meldingen niet zo duidelijk zijn.



2 Dan moet je iedere pagina goed lezen.

Leefbaar heidsteam aan. Het feit dat de 
betrokken heid en aandacht van de ver-
schillende vertegenwoordigers niet alleen 
hun ‘eigen’ deel van de buurt betreft maar 
de gehele Iriswijk, is een groei naar vol-
wassenheid waar synergie en communicatie 
centraal staan.

Lange adem
Voor sommige onderwerpen was een 
lange adem nodig. Vanaf 2003 staat de 

Dirk Boutslaan met zijn slechte wegdek en 
het te hard rijden binnen een 30 km zone 
al op de agenda. Inmiddels staat dit 
onderwerp niet meer op de agenda bij 
het Leefbaarheidsteam en is het onder-
gebracht bij het Verkeersplan Cingelshouck 
dat door de bewoners zelf is opgesteld. Dit 
verkeersplan maakt onderdeel uit van de 
Kanaalvisie waar de gemeente aan werkt. 
De brug over het Kanaal ter hoogte van de 
Gabriël Metsulaan, die steeds terugkomt 
in de plannen van de gemeente, is ook 
een onderwerp dat continu aandacht 

verdient. Dit blijkt wel uit het artikel uit het 
Eindhovens Dagblad van 4 september jl. 
Als vertegenwoordiger hebben Rinus en 
Ruud 7 jaar vol gemaakt. Vanuit ge meen-
telijk bestuur hebben zij 3 gemeenteraden 
en 3 vertegenwoordigers van de gemeente 
als aanstuurders van het Leefbaarheids-
team meegemaakt. 

Oproep Leefbaarheidsteam en 
overleg Novadic
Geïnteresseerd om actief lid te worden van 
het Leefbaarheidsteam? Voor meer info 
over het Leefbaarheidsteam mail Odette 
Rooijmans Roodo@xs4all.nl
Geïnteresseerd om actief namens de wijk 
betrokken te worden bij het overleg van 
Novadic? Bel Rinus voor meer informatie: 
2131746 (avonduren).

Bedankt
Uiteraard is het belangrijk dat er mensen in 
de wijk zijn die betrokken zijn bij wat er 
zich afspeelt in de wijk. Dank zij hen praten 
wij als partner mee bij de gemeente en 
andere instanties. Rinus en Ruud willen wij 
dan ook van harte bedanken voor hun jaren-
lange vrijwillige inzet voor de Iriswijk! 

Wat is het Leefbaarheidsteam?
Het Leefbaarheidsteam is een overleg-
orgaan op buurtniveau. Dit overleg wordt 
voorgezeten en aangestuurd vanuit de 
gemeente. Andere deelnemers zijn politie, 
woningbouwverenigingen en maat schap -
pelijke instellingen die een rol ver vullen 
binnen de buurt. Tenslotte zijn ook buurt-
bewoners in het overleg vertegen-
woordigd. Meestal zijn ze lid van een 
bewoners- of buurtvereniging in de 
wijk. Doel van het Leefbaar heidsteam is 
om een signaalfunctie te hebben op 
buurtniveau. Vertegen woor digers geven 
signalen/ wensen uit de wijk die eventueel 
vanuit een bewoners vereniging aan-
gedragen zijn, maar dit hoeft niet perse. 
Kleine zaken zoals bij voorbeeld losse 
stoeptegels moeten door de mensen zélf 
gemeld worden bij de gemeente. Mocht 
er geen gehoor komen dan kun je naar 
het Leefbaarheidsteam. Voordeel van dit 
overleg is dat de lijnen kort zijn en er 
integraal gewerkt wordt. De betrokkenen 
bij het overleg willen daadwerkelijk een 
actieve bijdrage leveren om de 
leefbaarheid in een buurt te vergroten. 

•Vervolg van pagina 1

Storm velt reuzen
Naast een hete maand, was juli ook een stormachtige maand. Tijdens een onweersbui 
waaiden er in een lange strook van de Geldropseweg naar het kanaal een aantal grote 
populieren om. Bij het kanaal ontstond er zo éven een leuke speeltuin: over de om-
gewaaide bomen kon je zo naar de overkant klimmen. Gelukkig zijn de bomen alweer 
opgeruimd: stel je eens voor dat Sinterklaas er met zijn boot niet door zou kunnen! 

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Nieuw adres:



Kom 10 oktober gezellig mee aanmoedigen!
Marathon Eindhoven weer dwars door Iriswijk
Op zondag 10 oktober is het weer zo ver: het grote renfeest! De Iriswijk boft 
maar weer, want het parcours doorkruist net als andere jaren onze wijk. 
De Tongelresestraat is inmiddels een berucht deel van het parcours. De weg 
loopt vanaf het centrum iets omhoog tot aan de brug. De lopers kunnen 
een beetje aanmoediging dus vaak goed gebruiken.

Vierdaagse taferelen
De organisatie zal verschillende muziek-
plekken inrichten, maar nog wat extra 
sfeer kan natuurlijk nooit kwaad. Traditie-
getrouw zullen daarom de statafels, banken 
en stoelen weer naar de rand van het 
parcours gesleept worden. De hapjes zijn 
nodig om de handen zo nu en dan wat rust 
te bieden en de drankjes moeten de kelen 
smeren. Kom dus gezellig naar de Tongel-
rese straat en geniet van de sfeer. 

Ingesloten
Bewoners van de Oude Haven moeten er 
rekening mee houden dat ze die dag 
opgesloten zitten in het parcours. Bij de 
brug van de Tongelresestraat over het 
kanaal is nog wel een oversteekpunt, maar 

verwacht daar niet te veel van. Als je echt 
met de auto weg wil die dag zet ’m dan op 
tijd aan de andere kant van de wijk. 

De organisatie kiest voor veel muziek. Ingezoomd op 
het laatste stuk van het marathon parcours.

3Er is namelijk een wedstrijd uitgeschreven. Als je alle pagina’s goed leest.

Verhuizing Natuursupermarkt
Met een bakfi ets, een vrachtwagen, een 
fi ets, een handkar en nog wat personen-
wagens is op 17 juli de hele Natuur-
Supermarkt verhuisd van de Hertogstraat 
naar het begin van de Tongelresestraat. De 

kunstenaars op de Hertogstraat hadden 
het terrein weer nodig voor het exposeren 
van kunstwerken, vandaar dat de mini-
volkstuintjes moesten verhuizen. 

Gelukkig werd er bijtijds een leuk binnen-
terrein gevonden aan de Tongelresestraat. 
De gemeente verwijderde het onkruid en 
er ontstond een gezellige binnentuin. 
In oktober vindt er nog een oogstfeest 
plaats, waar de zelfgekweekte groente 
centraal staat.  

Te koop: 
Wandelende takken 
€ 0,50 per stuk. Zolang de voorraad 
strekt. Guus de Kock, Godschalk 
Rosemondtstraat 2.



Voorlichting & informatiemarkt
Per avond worden er twee voorlichtings-
rondes gehouden. De eerste ronde is van 
19.30u – 20.15u, de tweede is van 20.30u 
– 21.15u. U kunt dus kiezen op welk tijdstip 
u deel wilt nemen. Per ronde komen de 
volgende onderwerpen aan bod:

1. Maatwerkadviezen ( EPA)
Een persoonlijk Maatwerkadvies Energie-
besparing zet voor u op een rij welke 
maatregelen u als woningeigenaar het 
beste kunt nemen om energie te besparen. 
Én wat de kosten zijn en wat de maatregel 
u aan kostenbesparing oplevert. 

2. Energiebesparende maatregelen
Denk hierbij aan het installeren/plaatsen/
aanbrengen van: warmtepomp, zonne-
panelen, zonneboiler, windturbine en vloer-, 
dak-, gevelisolatie.

3. Subsidies en leningen
Welke subsidies zijn er? En welke leningen 
zijn geschikt? Laat u informeren over de 
mogelijkheden en de voorwaarden. De ge-

meente Eindhoven heeft interessante 
regelingen.

4. Energieloket
Het Energieloket is een zelfstandig loket 
dat mensen van begin tot eind kan be-
geleiden bij het treffen van maatregelen. 
Van het regelen van een maatwerk-
advies en het opvragen van offertes 
tot het aan vragen van subsidies en 
het verlagen van de voorschot-
nota van uw energie-
leveran cier, zij kunnen 
u hier bij helpen. 

Informatiemarkt
Gedurende de avond is 
er van 19.00u- 22.00u 
een informatiemarkt 
die voor of na de pre-
sentaties te bezoeken is. 
Hier staan de adviseurs van 
de gemeente, de energie advi-
seurs, inwoners van Eindhoven die 
al energiebesparende maatregelen 
hebben getroffen en diverse leveran-

ciers van allerlei maatregelen voor u klaar. 
Zij staan u graag te woord en beantwoorden 
geheel vrij blijvend al uw vragen.

Aanmelden is verplicht
Gezien de enorme belangstelling voor 
de voorlichtingsbijeenkomsten van vorig 
jaar, is aanmelden verplicht (voor zowel de 
voorlichting als de informatiemarkt). 
Per avond is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Aanmelden kan via 
www.eindhoven.nl/energiebesparen 

Routebeschrijving ICSE 
Het ICSE bevindt zich op de 1e etage van 
de Philips Lichttoren. De ingang is gelegen 
aan de zijde van de Mathildelaan in de 
hoek met het Art-Hotel.  

Voorlichtingsavonden 

‘Eerste Hulp Bij Energie Besparen’
Bent u op zoek naar advies over woningverbeteringen die uw huis energie-
zuiniger maken? Kom dan op 26, 28 oktober of 3 november naar de gratis 
voorlichtingsavonden ‘Eerste Hulp Bij Energie Besparen’. De bijeenkomsten 
worden gehouden in het International Center for Sustainable Excellence 
(ICSE). Dit is gevestigd in de Lichttoren.
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‘HELEBOEL‛ 
2e hands baby- en kinderkleding,  

kinderboeken, speelgoed en  
overige baby- en kinderspullen. 

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur

Schoolvakanties gesloten 

Hertogstraat 2C  
info@heleboel.nl 

www.heleboel.nl 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.

Freek je  Groenemans
K inder fo togra f ie

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

www.freekjegroenemans.nl

4 Kom je op namelijk op de pagina terecht. 

Joost Helms
Wethouder 

Duurzaamheid en Milieu



Vriendin S. woont sinds anderhalf jaar in 
een nieuwbouwwijk. De huizen zijn hoekig 
en van een zeldzaam soort hypermoderne 
baksteen, er staan een paar magere aan-
geplante boompjes, het gras wil niet echt 
groeien, niemand had verwacht dat de 
afstand tot de bejaardenfl at tegenover zo 
verdomd klein zou zijn en eerlijk gezegd 
kan het er onaangenaam guur waaien. Ik 
had het van tevoren nooit achter haar 
gezocht, maar S. is daadwerkelijk gelukkig 
in haar nieuwe wijk. Dus probeerde ik ook 
gelukkig voor haar te zijn. Sociale wen-

selijkheid heeft helaas zijn grenzen. Van de 
ene op de andere dag besloot ‘De Straat’ 
namelijk om acht identieke hardhouten 
bankjes op acht identieke plekken voor 
acht identieke keukenramen neer te 
zetten. 

Ik kan daar erg agressief van worden. Een 
buxus in de vorm van een kip is erger, maar 
deze bankjesparade komt akelig dichtbij. 
Het was goedkoop inkopen zo, is het 
excuus van S., die vroeger spuugde op 
alles wat maar een beetje rook naar 
kopieergedrag. Op de terugweg zeg ik 
tegen mezelf dat ik gelukkig totaal geen 
mens ben die ooit in haar leven een 
buurtbankje koopt.

Een paar maanden later is de harde kern 
Johannes van Eindhovenaren weer eens 
aan het Woenselweste. (Die term is 
toevallig ontstaan. Het had ook Bennekele 
kunnen heten, of Kruidenbuurte. Het 
recept zou hetzelfde blijven: bij lekker weer 
‘s avonds buiten zitten met met bier, of 
wijn, chips, pepsels, de meesterlijke eier-

salade van P., of marshmallows en frikan-
dellen op een wegwerpbarbecue 

Woenselweste heeft maar een klein 
nadeel: stoelen van binnen naar buiten 
slepen. En dus zeg ik in een opwelling 
tegen buurman B.: wij moeten eigenlijk 
ook een bankje, net als P. en S.
Hij is meteen enthousiast. En dus wandelen 
we op een zaterdag naar de Praxis en 
zoeken een gezellig exemplaar uit. B. zeult 
het ding op zijn rug -’Ik heb in het leger 
gezeten, dan stelt dit niks voor’- terug naar 
onze straat. En daar staat-ie nu. Voor B’s 
keukenraam. Ons bankje, samen betaald.
De Irisbuurt doet rare dingen met je.  

Inburgeren in de Irisbuurt (3)

5Waarop staat hoe je een Irischeque van € 25,- kunt winnen.

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 
December. Inleveren kopij: uiterlijk 20 november, 
bij voorkeur digitaal (e-mail of cd-rom). 
De re dactie kan ingezonden artikeltjes 
weigeren, bewerken of inkorten. Artikelen, 
verschenen in de Iriskrant, hoeven niet de 
mening van de hele redactie weer te geven.

BBQ in de Havensingel
Neem zelf je eigen eten, drinken en 
eventueel een BBQ mee en kom gezellig 
naar het grasveldje naast de deur. Het blijkt 
een prima concept voor een ontspannen 
buurt feestje. Geen grote voorbereidingen, 
er worden gewoon wat vlaggetjes 
opgehangen en een paar tafels naar de 
speeltuin gesleept en dan kan het feest 
beginnen. Gelukkig kan het daar door ook 
makkelijk verzet worden, want op de 
geplande datum trokken donkere wolken 

zich aan het eind van de middag samen 
boven de Havensingel. Op de valreep werd 
besloten om het toch maar een paar dagen 
te verzetten naar zondag 18 juli. Die dag 
was het wel stralend weer en daardoor 
kwamen veel Havensingelaars graag even 
naar het speeltuintje. Deze tweede editie 
was dan ook zeer geslaagd en we zouden 
voorzichtig van een traditie kunnen gaan 
spreken. Misschien komt er zelfs nog wel 
een wintervariant. 



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

Er zijn maar weinig cabaretiers die ze 
grappig vindt. André van Duin moest ik 
uitzetten toen ze bij mij haar opwachting 
maakte voor het interview. Ze behoort 
voorlopig tot de laatste humorgeneratie 
die de opmaat tot haar ontwikkeling in 
humor in het televisie programma uit de 
jaren tachtig ‘Theo en Thea’ ziet. Het 
grappige school in het absurde; dingen 
die nergens over gaan maar die bizar en 
associatief zijn. Na Theo en Thea kwam er 
heel lang niks. Nu zijn het Droog Brood, 
Theo Maassen, Ronald Goedemondt en 
Hans Teeuwen die haar aan het lachen 
kunnen maken.

De beschouwster in D. drukt zich uit in 
haar stijl. De observatie spreekt voor wat 
er gebeurt: ‘Show, not tell’. Een vrouw van 
weinig woorden zou men zeggen. Haar 
afstandelijkheid wordt bepaald door haar 
beroep (journaliste) en het publiek waar-
voor ze schrijft: (nog) vreemden, dat niet 
geïnteresseerd zou zijn in particuliere 
zaken van haar. Het laatste is natuurlijk niet 
helemaal waar, getuige dit stukje over 
haar.

Ze vertelt me dat observatie en intuïtie 
haar belangrijkste instrumenten zijn om 
de chaos in woorden vorm te geven. Een 
manier van overleven dus.

Vier terreinen bepalen daarbij vooralsnog 
de ontwikkeling en het welzijn van D. Zo 
zijn dat schrijven, muziek, dansen en haar 
tuin. Als planten in haar tuin niet goed 
groeien, vindt ze dat erg. Dat geldt ook ten 
aanzien van mensen, maar ze acht het 
onmogelijk om daar een verantwoordelijk-
heidsgevoel voor andere mensen aan te 
verbinden. Voor het schrijven geldt dat ze 
probeert dingen die mensen doen in 
begrijpelijke taal samen te vatten. Als 
journaliste spreekt ze het liefst met 
mensen die leuk kunnen vertellen. Dat zijn 
voor haar cabaretiers en grappige acteurs. 
Ze hoeft er dan eigenlijk niets meer zelf bij 
te verzinnen. ‘Show, not tell’.

Basisgevoel bij haar is dat ‘het zo goed 
weten’ eigenlijk niet bestaat. Daarom vindt 

ze het altijd prachtig als door haar geïn-
terviewde mensen (specialisten) er tijdens 
het gesprek achter komen dat zíj het 
eigenlijk ook niet zo goed weten.

Bij dansen heeft D. het gevoel dat alles 
samenvalt, dat de tijd stilstaat, alleen het 
nú bestaat en ze samenvalt met muziek en 
ruimte. Het is volgens haar eigenlijk de 
kunst van het verdwijnen.

D. zou dood gaan zonder muziek. Muziek 
is het belangrijkste in haar leven. Het enige 
wat haar echt rechtstreeks in haar onder-
buik kan raken. Naar muziek luisteren is 
voor haar een vooral intuïtieve ervaring. 
Enkele grote muzikale liefdes van haar zijn 
Jeff Buckley, Michael Nyman en Johann 
Sebastian Bach. Uw verslaggever heeft 
zelden zo’n muzikale omnivoor gesproken.

Op 4 januari landde D. bij ons in de 
Johannes van Eindhovenstraat. Vrijwel 
dagelijks checkt ze de stand van zaken 
nextdoor en elders in onze wijk. Naar de 
Irisbuurt komen was voor haar een heel 
bewuste keuze. Ze werd zich er ineens van 
bewust dat het eigenlijk een heel raar 
stukje Eindhoven is; een stukje dat je 
gemakkelijk over het hoofd ziet. Onze buurt 
is zo helemaal niet Eindhoven, zo knus, 
zo’n zooi. Eindelijk kan ze adem halen.

Ferry Vierhout

De waarneemster D.
In de vorige Iriskrant werd mijn aandacht getrokken door een stukje waarin 
één van onze wijkbewoonsters de kunst van het inburgeren op een heel 
bijzondere manier besprak. Een wonderlijk stukje ook: de Irisbuurt 
tegelijkertijd door verrekijker en microscoop bezien. Ik besloot haar uit te 
nodigen voor een interview dat misschien licht kon werpen op die 
opmerkelijke blik waarmee ze haar mede-Irisbuurtbewoners beziet. 

De felbegeerde beker van het stratenvolleybaltoernooi blijft in de Voorterweg. Maar dat is niet dankzij het 
winnende team van vorig jaar, ook uit de Voorterweg. De titelverdedigers van het Irisbuurt straten volleybal-
toernooi moesten het zwaar afl eggen tegen het team uit het studentenhuis. In een spannende fi nale stonden 
dus twee Voorterwegteams tegen elkaar. De studenten bleken uiteindelijk de sterksten, beter bestand tegen de 
druk van de fi nale en tegen de tropische hitte van die dag.



Smulpartijen in de Blokhut!
Eetidee Surinaams, Turks,  Antiliaans...

7We houden je nog even bezig. Lees ook even de artikeltjes hierboven.

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Zondag 12 december vanaf 15:00 uur 

THE NEVER MIND JAZZ BAND



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

De Iriskrant deed navraag naar de 
situatie op dit moment, want in 
een jaar tijd lijkt er niet echt veel 
veranderd. Of toch?

Het terrein is, zoals wellicht bekend, eigen-
dom van REL Vastgoed BV. Deze verhuurt 
een gedeelte aan een 3-tal instellingen: de 
stichting Prisma, de stichting Nidos en de 
gemeente Eindhoven. Deze laatste ver-
huurt hun deel weer onder aan een aantal 
kunstenaars. De rest van het terrein is tuin, 
of althans, wat daarvoor door moet gaan.
Stichting Nidos is een landelijke stichting 
tbv jeugdbescherming voor vluchtelingen. 
Stichting Prisma is een stichting die sociaal 
culturele activiteiten organiseert zoals bv. 
taalhuiswerk voor kinderen die moeilijk 
kunnen inburgeren. Ook organiseert zij 
rommelmarkten en braderieën.

Huur opgezegd
Omdat de gebouwen op het terrein niet 
meer van deze tijd zijn en ze Arbo-technisch 
ter discussie staan, wil REL geen geld meer 
steken in deze gebouwen en gaat daarom 
binnenkort bij de gemeente Eindhoven 
een sloop- en bouwvergunning aanvragen.
Inmiddels heeft REL per 1 september de 
huur opgezegd voor de stichting Prisma. 

De gemeente heeft zélf de huur opgezegd. 
Wat dit overigens betekent voor de kun-
ste naars is ons niet bekend.
Voor stichting Nidos ligt het wat genuan-
ceerder. Zij wil graag op de bestaande 
locatie blijven, maar wil tegelijkertijd wel 
professioneel overkomen bij haar klanten, 
wat door de slechte staat waarin de 
gebouwen nu verkeren niet echt mogelijk 
is. Daarom wil Nidos graag nieuwbouw-
ruimte huren van REL en gesprekken 
daarover tussen beide partijen zijn gaande.

Plannen
Er zijn nog geen defi nitieve plannen voor 
de nieuwbouw maar er is wel een concept. 
Het oorspronkelijke plan om kantoren op 
de begane grond en woonunits op de 1e 

etage te bouwen is door de gemeente 
afgekeurd. De gemeente schrijft in haar 
rapport dat aan woonunits enerzijds en 
bedrijfsruimte anderzijds verschillende 
eisen worden gesteld die samengaan niet 
mogelijk maakt.
REL wil nu een aantal kleine kantoren 
bouwen in de vorm van een U, een soort 
‘Hof in carré’. De U zou in de plannen 
omsloten worden door een groenstrook, 
begrensd door de Sonniusstraat en de 
Cortenbachstraat.
In het concept wordt ook melding gemaakt 
van parkeermogelijkheden voor de huur-
ders van de kantoren.

REL heeft toegezegd een buurtpresentatie 
te houden wanneer de plannen wat 
defi nitiever zijn. Over wanneer dat on-
geveer zal zijn, kon de woordvoerder van 
REL geen mededelingen doen. Volgens 
deze laatste hangt dit samen met het 
indienen van de sloop/bouwvergunning, 
de toekenning daarvan door de gemeente 
en de defi nitieve bouwtekeningen van de 
architect. Wordt vervolgd… 

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Het Terrein (vervolg)
Bijna een jaar geleden schreef de Iriskrant een artikel over het terrein op 
de hoek van de Lucas Gasselstraat, Franciscus Sonniusstraat en Adolf 
van Cortenbachstraat (zie tekening). Dit artikel kun je teruglezen op: 
http://www.irisbuurt.nl/j15/recent-iriskrant/227-het-terrein

Open avond dagopvang 
Novadic-Kentron
29 september van 20:00 tot 22:00 uur. 
Kanaaldijk-Noord 15c, Eindhoven
Een open avond waar diverse afdelingen 
van Novadic-kentron en de politie vertegen-
woordigd zijn. Men kan een kijkje nemen 
in het gebouw aan de kanaaldijk en alle 
vragen stellen die men heeft. Ook is er 
een aantal cliënten aanwezig die rond-
leidingen verzorgen en vragen kunnen 
beantwoorden.  



9bij de Blokhut op 19 mei, en mail je deze naam naar 

Binnenkort ook skate speciaalzaakje in de Iriswijk

Ray Elpee is here to stay!
Het is een hardnekkig gerucht: dat leuke platenzaakje aan de Kleine 
Bleekstraat zou binnenkort verhuizen. De uitverkoop die aangekondigd 
staat op de ramen, de toonbank die weg is, de ietwat rommelige indruk, 
alles zou er op wijzen dat Ray Derkzen de Iriswijk niet langer zou verrijken 
met zijn speciaalzaak. Navraag wijst echter uit dat Ray juist wel degelijk van 
plan is om te blijven. De uitverkoop was gewoon een actie, de toonbank 
schijnt al bijna een jaar weg te zijn, die vond hij simpelweg te veel ruimte 
in beslag nemen en hij heeft nu eenmaal erg veel platen, dus dat oogt al 
gauw wat rommelig. 

Binnenkort gaat hij de bovenruimte ook in 
gebruik nemen als winkel. Hij heeft daar 
nu al een belangrijk deel van zijn collectie 
staan en hij zal een deel van zijn huidige 
woonruimte opofferen. Er blijft nog ge-
noeg woonruimte over, want de boven-
verdieping is samengevoegd met die van 
het huis ernaast. Voor het eind van dit 
jaar zal naast muziek ook kleding, caps, 
kettingen, etc. voor skate- en metal-
liefhebbers de winkelruimte gaan vullen. 
Waarschijnlijk zal de winkel dan ook vaker 
open zijn. Ray Elpee is nu alleen op 
zaterdagmiddag te bezoeken. Je komt 
hem echter ook vaak tegen op festivals en 
beurzen.

Crisis
De festivals liepen het afgelopen jaar erg 
slecht, zo slecht dat er soms zelfs op 
toegelegd moest worden. Dit heeft vol-
gens Ray alles te maken met de crisis. In 
het begin leek de crisis hem niet te raken, 

maar nu dus wel. Kennelijk gaan mensen 
in deze fase bezuinigen op de leuke 
extraatjes. En die zijn er bij dit speciaal-
zaakje juist volop te vinden. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van de originele Frans Bauer 
huwelijkspostzegels! Of een stoere 3D 
poster van grote helden als The Beatles of 
Michael Jackson. Uiteraard is er ook keuze 
uit vele duizenden elpees. Alle nieuwe 
muziek is nog op 
vinyl te krijgen en de 
platen zijn zelfs nog 
goedkoper dan cd’s. 
Vaak zit er in zo’n 
platenhoes dan ook 
nog een cd’tje, han-
dig voor in de auto!

Ray Elpee is ge-
opend iedere zater-
dag van  af 12 uur. 
Kijk ook eens op 
www.rayelpee.com

Eigen haard 
is goed waard
Voor mij nu geen verre landen

met nieuwe culturen

Hier kan de zon ook branden

Maar hoe is de achternaam van mijn buren

 

Geen verre stranden met wit zand

Hier wil ik graag blijven

In mijn eigen Brabant

Ik ontdek opnieuw mijn stad

 

En dat doet me ook wel wat

Soms een nieuwe route naar het station

Naar een andere Brabantse stad

Alsof alles opnieuw begon

 

Daarom voor mij geen autobaan naar het zuiden

zolang de kerkklokken hier nog luiden

Gewoon mijn eigen plek

Mijn eigen bed, mijn huis, mijn geliefde stek.

Toon Roosen



10 Iriskrant@gmail.com, samen met je naam en adres en 

Recept Eetidee
voorgerecht voor 4 personen

 Ingredienten:
• 1 dl. balsamico
• 1 stokje kaneel
• 1 eetlepel suiker
• 1 sinaasappel
• 2 rijpe handperen
• 100 gram walnoten
• 100 gram gorgonzola
• 4 vijgen

Bereidingswijze:
1 Verwarm de oven voor op 180 C
2 Doe de balsamico in een pannetje en 

zet deze op het vuur samen met de 
kaneel, suiker en een plak van de 
sinaasappel (=dresssing)

3 Laat inkoken tot de helft.
4 Hak de walnoten grof en meng deze in 

een kom met de gorgonzola.

5 Snij de peren doormidden en 
verwijder het klokhuis.

6 Doe ze 5 minuten in de oven, zonder 
het notenmengsel.

7 Verdeel het notenmengsel over de 4 
gehalveerde peren en doe deze nog 5 
minuten terug in de oven.

8 Serveer met de vijgen en balsamico-
dressing.

Peer met pittige gorgonzola, 
walnoten en vijgen

Het is wit, zwart, groen en oranje en je 
vindt ze sinds juli op meerdere plekken in 
iedere straat... De postcodeloterij-fi etsen, 
natuurlijk! Vanaf Koninginnedag verwacht, 
begin juli opgeleverd. Een paar duizend 
fi etsen zijn er uitgereikt in het postcode-
gebied 5611. En dat is te zien!

Bewonersorganisatie
In het overleg van de bewoners organi-
satie (15 september) stonden de vol-
gende onder werpen op de agenda:
• nieuwste ontwikkelingen rondom de 

HOV-lijn (busbaan) op de Geldropse-
weg en het laatste nieuws over het 
voor malige carcleaning-terrein

• meer aanloop van verslaafden in het 
speelbos

• jeugd/ jongeren
• verplaatsing containers Jumbo 

supermarkt
• nieuwe ontwikkelingen ontwikkelings   -

visie Kanaalzone (toch een brug?)
• initiatieven wereldboom pleintje 

Adolf van Cortenbachstraat

Het laatste, meest belangrijke nieuws over 
de Irisbuurt is ook te lezen op de web-
site van de Irisbuurt: www.irsbuurt.nl. 
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Probleem verschuiven?
‘Graag wil ik een reactie geven op uw 
artikel over de parkeerdruk. Het is 
inderdaad zo dat bij de Havenstraat, 
Havensingel het probleem is opgelost. 
Maar wij, bewoners (Dukaatstraat) zijn er 
de dupe van ge worden. ‘s-Ochtends om 
7.00 uur komen de eerste parkeerders al 
aanrijden. En dat gaat zo door tot het 
bomvol staat, zelfs tot en met de Lucas 
Gasselstraat. Dus je begrijpt wel dat als je 
even weg moet met je auto dat je dan 
gewoon niet meer kan parkeren. Wat een 
oplossing he, het is gewoon het probleem 
verschuiven. Het maakt er het woongenot 
niet beter op. Erg jammer.’

Uitwijken
‘Op de vraag in de Iriskrant of de parkeer-
druk toegenomen is kan ik je zeggen dat 
dat in de Stuiverstraat zeker het geval is en 
ik zie ook de Breitnerstraat nu overdag vol 
met auto’s staan. Gelukkig hebben van de 
5 bewoners in ons blok huizen 3 mensen 
geen auto, waaronder ik, dus persoonlijk 
hebben die er niet zoveel last van, maar 
bezoek met auto moet soms wel even 
zoeken en soms dan maar op het Muntplein 
parkeren, waar meestal nog wel wat plek-
ken vrij zijn.’

Meer drukte
‘Sinds het bij mij aan de overkant van 
de straat betaald parkeren is geworden 
(Havensingel  etc) merk ik duidelijk meer 
drukte in mijn eigen straat. Ik woon alleen 
in een appartement aan de Tongelrese-
straat, mijn uitzicht is het speeltuintje aan 
de Haven singel zeg maar. 

Voordat het daar betaald parkeren werd, 
was er (bijna) altijd plek in mijn straat om 
de auto kwijt te kunnen. Sinds het niet 
meer gratis is aan de overkant is er in mijn 
straat bijna nooit meer parkeerruimte. 
Toen ik hier kwam wonen (vorig jr sept) 
vond ik het juist zo prettig dat ik dichtbij 
de auto kwijt kon. Vooral omdat ik 
wisselende diensten draai voor mijn werk 
en ik als vrouw zijnde laat thuis kom. Dan 
is het niet prettig als je ‘s avonds laat je 

auto heel ver hebt staan en je in je eentje 
nog door het donker een eind moet lopen 
voordat je thuis bent. 

Ik vind het zeer vervelend dat er bijna 
nergens meer parkeerplaatsen zijn voor 
ons in deze straat. 
Extra druk is het dan ook nog vooral 
wanneer er evenementen zijn in de stad 
(bijv. het WK) en de vrijdagse koopavond 
of de koopzondag. 
Ik hoop echt dat er iets geregeld gaat 
worden.’ 

Betaald parkeren in de wijk
Het artikel over het betaald parkeren in het Havenkwartier in de vorige 
Iriskrant heeft wel wat los gemaakt bij onze lezers. Wij kregen de volgende 
reacties binnen:

Deze reacties passen helemaal binnen 
het beleid van de gemeente. De be-
doeling is namelijk om in heel Eindhoven 
binnen de ring betaald parkeren in te 
voeren. Toen enkele jaren geleden door 
de gemeente voorgesteld werd om dat 
in één keer te doen, ontketende het een 
ware volks opstand. De gemeente trok 
haar keutel in en besloot om de 
geleidelijke weg te volgen. Buurten 
kunnen nu zélf bij de gemeente betaald 
parkeren aanvragen. De gemeente 
houdt vervolgens een enquête en als 

een meerderheid vóór stemt, wordt het 
ingevoerd. Als het betaald parkeren nu 
dus tot parkeerproblemen leidt in de 
buurt Stuiverstraat – Dukaatstraat – 
Schelling straat, zullen bewoners zélf wel 
betaald parkeren aanvragen bij de 
gemeente. Vervolgens verplaatst het 
probleem zich naar de omgeving van de 
Adolf van Corten bachstraat – Voorter-
weg en ook die be woners zullen betaald 
parkeren aan vragen, et cetera.... Het is 
dus niet de vraag of er betaald parkeren 
komt, maar wanneer... 

Reactie Iriskrant: beleid gemeente
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Er zijn momenten in het leven waarop ik 
vol maakt gelukkig ben. Zonder oorzaak. 
Het gevoel overvalt me. Onverwacht vult 
mijn hart en ziel zich met een gelukzalige 
leegte. Het is dat moment waarop alles 
even op zijn plaats valt. Het raakt mijn hart 
en roert me tot tranen. Meestal blijft het 
gevoel een paar minuten en daarna zakt 
het langzaam weg. Gelukkig kan ik het dan 
nog wel een poosje terughalen in mijn 
herinnering. Tot het na een puur uur 
defi nitief verdwijnt.
Het mooie is dat het meestal zonder di rec-
te aanleiding is. Geen geboorte, huwelijk 
of ander groots evenement. Het is niet dat 
moment dat alles in mijn leven plotseling 
goed is. Er zijn altijd wel zorgen om de 
gezondheid van dierbaren, zorgen om 
geld, zorgen om liefde of iets anders 
wezenlijks. Ook mijn auto moet gerepa-
reerd worden en ook ik word regelmatig 
getergd door hoofdpijn en zorgen. Geloof 
me, ik maak me normaliter druk om de 
meest stompzinnige details. Ik ben perfec-
tionistisch, een controlfreak en over-
gevoelig. Mijn leven bestaat uit plichtsbesef 
en to-do-lijstjes. Dus mijn zorgeloze karak-
ter kan het echt niet zijn! Vraag maar aan 

de mensen die me goed kennen. Die weten 
wel beter. Het gevoel van geluk is ook niet 
te verwarren met dat moment van volle 
tevredenheid. Na het verven van de ko-
zijnen, repareren van de wasmachine, 
wegwerken van de was of iets anders 
basaals. Dat is het ook niet. Alhoewel dat 
natuurlijk wel prettig is en dan kan ik weer 
lekker iets van mijn lijstje strepen. Nee 
ook dat is ook niet het gevoel waar ik 
het over heb. 
Het is dat ene moment dat de lucht 
blauwer lijkt dan anders. Die ene boom 
zo mooi aftekent tegen de lucht. De 
opkomende zon die de lucht kleurt in een 
spel van roze en blauw. De mist die de 
wereld omhult in een mystieke mantel. De 
kinderen die spelen in de zon. De aai over 
mijn hoofd die ik krijg in het voorbijgaan. 
Vraag me niet wat het is waarom deze 
simpele dingen dan opeens zo anders 
lijken. Vraag me niet waarom ik dat zo vaak 
anders beleef. Vraag me niet waarom ik 
het vaak niet eens zie. En dan opeens raakt 
het mijn hart. En doet het me beseffen dat 
geluk niets te maken heeft met aardse 
beslommeringen. Geluk is dat moment 
waarop je hart heel even de hemel raakt. 

  Column

Volmaakt gelukkig

Lees de Iriskrant ook even van voren naar achteren.

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s
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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

• De mensen in de buurt zijn zo gehecht 
geraakt aan de natuurfoto’s van Jan van 
Hal op hun huizen, dat ze ze niet weg 
willen laten halen. De foto’s schijnen 
wel af en toe gewisseld te worden.

• Op woensdag 29 september kun je vanaf 
20:00 uur een kijkje nemen bij de Dag-
opvang aan de Kanaaldijk Noord 15C. 
Zie de aankondiging elders in dit nummer.

• Houd rond Halloween (31 oktober) het 
Speelbos in de gaten, het schijnt daar te 
gaan spoken.

• Onze wijkcoördinator Inez Wagemakers 
gaat per 1 november met zwanger schaps -
verlof. Agnes Heck zal haar werkzaam-
heden waarnemen.

• In de vorige Iriskrant zat een prijsvraag 
verstopt. Hiermee kon je een Irischeque 
t.w.v. €25,- winnen, helaas waren er 
helemaal geen deel nemers. Deze editie 
krijgt de prijsvraag nog een kans...

• Op 28 september worden de plannen 
omtrent de Kanaalzone opnieuw be spro-
ken in de commissie Ruimte en Vastgoed.

• De wethouders Fiers en Helms zullen op 
29 september het besluit over de 
plannen voor de Geldropseweg bekend-
maken en toelichten. Het besluit wordt 
nu nog streng geheim gehouden om te 
voorkomen dat het via de pers uitlekt.

• Op woensdag 8 september is rond 
22:15 uur een hennepkwekerij aan-
getroffen in een woning aan de Haven-
singel. De politie trof een in werking 
zijnde kwekerij aan met 27 planten en 
een koelbox met henneptoppen. De 
hennep en de kweekapparatuur zijn in 
beslag genomen. De 27-jarige bewoner 
is aangehouden en meegenomen naar 
het bureau voor verder onderzoek.

• De hal van Bert Vroomen (de SRV-man) 
op de Adolf van Cortenbachstraat 95 
heeft een nieuwe eigenaar: Anneke 
Boogaard. Ze is er hard op weg om haar 
droom te verwezenlijken: haar eigen 
percussie- en zangschool, die An’s 
Muziekparadijs gaat heten. Hier kan 
iedereen (volwassenen en kinderen) 
percussieles krijgen. Kinderen kunnen er 
een muzikaal verjaardagsfeestje vieren, 
groepen schoolkinderen kunnen langs-
komen voor een leuke percussie-
workshop, wellicht komt het koor Umoja 
er zingen en ook bedrijven kunnen er 
terecht voor een workshop muzikale 
teambuilding. Wordt vervolgd... 

WIST U DATJES...


