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De Iriskrant zocht uit wat er nu toch pre-
cies aan de hand is met de gemeente-
lijke ‘Ontwikke lingsvisie Kanaalzone’ en 
waarom deze visie ook voor de Irisbuurt 
belangrijk is. De visie schrijft onder meer: 
‘Om van de Kanaal zone een goed woon- 
en werkmilieu te maken moet de gemeente 
over een lange adem beschikken.’ Welnu, 
dat moeten de lezers van de Iriskrant ook, 
want het stuk wordt gespreid over 2 Iris-
kranten.

Geschiedenis
Het oudste industrieterrein van Eindhoven, 
Bedrijventerrein De Kade, is ontstaan na 
1845, toen de gemeente Eindhoven, overi-
gens geheel met de hand, het Eindhovensch 
Kanaal liet graven om aansluiting te krijgen 
op de Nederlandse waterwegen. Dit om-
wille van de groothandel in met name hout 
en bouwmaterialen.
Tot de 2e helft van de jaren ‘40 strekte het 
bedrijventerrein zich uit vanaf het haven-
hoofd tot de huidige Tenierslaan. In de 

jaren ‘50 en ‘60 is het uitgebreid tot de 
oostelijke gemeentegrens met Geldrop. 
Toen het vervoer over water in de jaren 
‘70 werd vervangen door sneller en 
fl exibeler vervoer over land, vertrokken 
veel bedrijven naar andere plaatsen. In 
1974 werd het kanaal gesloten en een 
leegloop van het bedrijventerrein was het 
gevolg. Veel loodsen en hallen kwamen 
leeg te staan of werden verdeeld om als 
opslagruimte verhuurd aan bedrijven die 
niet hechtten aan representativiteit. Dit 
bracht De Kade in een negatieve spiraal, 
wat nog werd versterkt door allerlei 
externe invloeden. Het onderhoud van 
wegen, gebouwen en aankleding werd 
verwaarloosd en het terrein trok, vooral 
tot ongenoegen van veel lokale onder-
nemers, steeds meer bedenkelijke activi-
teiten aan.
Omdat de gemeente weinig belangstelling 
toonde voor enige vorm van toekomst-
planning, werd in 1989 door ondernemers 
van de Kade ‘Bedrijvenkontakt De Kade’ 

opgericht. Zij wilden de negatieve spiraal 
doorbreken en een aantrekkelijke werkplek 
voor personeel en klanten realiseren.
Uiteindelijk heeft deze bundeling van 
krachten door de ondernemers ertoe 
geleid dat de gemeente voor het eerst 
plannen begon te maken voor wat zij het 
‘revitaliseren’ (opnieuw leven inblazen, 
opknappen) van het terrein noemt.

Momenteel is het terrein 2,5 km lang, 400 
meter breed en loopt vanaf het centrum 
van Eindhoven naar de grens met Geldrop. 
Het wordt van oost naar west doorsneden 
door het Eindhovens Kanaal en van noord 
naar zuid door de Ring. Het terrein is om-
geven door woonwijken, die allemaal 
meerdere aansluitingen op het bedrijven-
terrein hebben.

Actieplan Bedrijventerreinen
In 2004 wilde het toenmalige kabinet 
Balkenende II de kwakkelende economie 

Kanaalvisie onder de loep
Over het hoe en waarom van de Ontwikkelingsvisie Kanaalzone - deel 1

Met name de laatste maanden heeft de zogenaamde Kanaalvisie opnieuw 
voor de nodige ophef gezorgd, zowel bij gemeente, bedrijven als bij buurt-
organisaties.

•Lees verder op pagina 2
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stimuleren met tal van economische 
maatregelingen. Zo lanceerde het minis-
terie van Economische Zaken het zoge-
naamde ‘Actieplan Bedrijventerreinen’. 
Het doel was om een 50-tal bedrijven-
terreinen in Nederland, zo geheten Top-
projecten, fi nancieel te steunen en de 
terreinen, die een maximale meerwaarde 
hadden voor de nationale economie, te 
herstructu reren.
Eindhoven kreeg één Topproject toe ge-
wezen en wel de bedrijventerreinen Ekkers-
rijt, De Hurk en De Kade. Voorwaarde voor 
fi nanciële steun was overigens wel dat er 
per bedrijfsterrein door de gemeente een 
visie geschreven moest worden.

De regio Eindhoven had reeds een be-
langrijke positie als technologiecentrum 
van Nederland verworven (Brainport) en 
de gemeente Eindhoven wilde (en wil) 
deze positie graag behouden. Toen de 
overheid met het Actieplan Bedrijven-
terreinen op de proppen kwam en Den 
Haag voor cofi nanciering wilde zorgen, 
werd voor het eerst goed nagedacht over 
de toekomst van bedrijventerrein De Kade. 
In oktober 2004 gaf het college van B en W 
dan ook de opdracht om de ‘Startnotitie 
ontwikkelingsvisie Kanaalzone’ nader uit te 
werken.
In het in 2005 verschenen rapport ‘Koepel-
visie Topproject Eindhoven De Hurk/Ekkers rijt/ 
De Kade’ werden voor de 3 bedrijven-
terreinen een aantal speerpunten gefor   -
muleerd die, voor wat De Kade betreft, 
eigenlijk een eerste opzetje en/of prikkel 
vormde voor de latere kanaalvisie.

Masterplan De Kade
De vaart zat er, in tegenstelling tot nu, 
destijds behoorlijk in. Zo kwam in 2006 
het Bedrijvenkontakt, sámen overigens met 
de gemeente Eindhoven en de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Be-
drij venterreinen (BHB), met het zgn. 

‘Masterplan De Kade’. Dit 43 pagina’s 
tellende rapport vormde reeds de con-
touren van de latere Kanaalvisie.
Het Masterplan bracht de problemen van 
bedrijvencentrum De Kade voor het eerst 
uitvoerig in kaart en formuleerde een 
aantal actiepunten.
Uit het stuk is op te maken dat naar de 
effecten van de acties op de omliggende 
woonwijken niet is gekeken. Zo schrijven 
de bedrijven bijvoorbeeld dat de over-
steekbaarheid van het kanaal volstrekt 
onvoldoende is en men graag 2 extra 
oversteekmogelijkheden gerealiseerd zou 
willen zien: de eerste tussen de Gabriel 
Metsulaan/Tenierslaan en een tweede die 
aansluit op de Hoge Akkers. Ook bij de 
gemeente komt de economie in het 
rapport op de eerste plaats. De mogelijke 
verkeersproblemen voor de bewoners van 
de omliggende (woon)wijken, die zouden 
kunnen ontstaan door de revitalisering, 
worden in de stukken niet of nauwelijks 
genoemd. Voor zover te overzien kon toen 
al geconcludeerd worden dat zowel 
gemeente alsook bedrijven de impact van 
een revitalisering ten aanzien van het 
verkeer ernstig hebben onderschat. Het 
sluip- en vracht verkeer krijgt in de stukken 
nagenoeg geen aandacht en bewoners-
organisaties rond om het bedrijventerrein 
vermoedden toen al dat het stroomlijnen 
van (vracht)auto’s van en naar de Kade niet 
de hoogste prioriteit had. Voor bewoners 
is verkeer echter altijd een belangrijk 
onder werp (veiligheid, lawaai, parkeer- en 
milieuoverlast etc.). Los van het Masterplan 
schreef Bewoners vereniging Cingelshouck 
reeds in 2008 het verkeersrapport ‘(On)

veilig verkeer in Cingels houck - op weg naar 
verbetering’ om haar ongerustheid kenbaar 
te maken over het toenemende sluip-
verkeer in de Cingels houck. Omdat De 
Kade een binnenstedelijk, gemengd be-
drijventerrein is, had de ge meente kunnen 
weten dat bewoners kritisch gingen kijken 
naar vervolg rapporten. Zij willen serieus 
genomen worden, temeer daar de ge-
meente een beleid voert om burgers beter 
en meer te betrekken bij het bestuur, 
burgerparticipatie geheten (zie elders in 
deze krant). 

Volgende Iriskrant deel 2: 
‘Op weg naar een defi nitieve visie’
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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.irisbuurt.nl 

Verschijningsdata volgende nummers: maart, 
juni, september, december. Inleveren kopij 
Iriskrant maart: uiterlijk 5 maart, 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.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Luc Krotwaar, alias de Witte Keniaan, is een 
echte topsporter. Hij kan in een half uur 
van Eindhoven centrum naar Best rennen, 
dat halen de meeste mensen fi etsend nog 
niet! Toch maakt hij een bescheiden maar 
bevlogen indruk. Bescheiden over zijn 
eigen prestaties en bevlogen over het 
sporten. Met zijn passie voor hardlopen 
hoopt hij jongeren te kunnen inspireren. 
Luc weet uit eigen ervaring dat sport zoveel 

meer kan betekenen voor iemand dan al-
leen het verbeteren van de fysieke conditie. 
‘Sport geeft discipline en leert je omgaan 
met successen en teleurstellingen’. Dit wil 
hij graag aan jongeren meegeven. 

Doelgroep
De trainingen zijn afgestemd op jongeren 
tussen de 10 en 15 jaar. Zij verkeren in een 
fase waarin ze richting moeten geven aan 
hun leven, terwijl ze zelf vaak helemaal niet 
toe zijn aan keuzes maken. Luc wil ze via 
laagdrempelige sportsessies de kunst van 
het hardlopen bijbrengen en hopelijk ook 
de passie voor sport. Hardlopen is in ieder 
geval een sport waar ze op allerlei niveaus 
hun voordeel mee kunnen doen. Ook hier 
spreekt Luc weer uit eigen ervaring: ‘De 
loopsport heeft mij geleerd mijn ambitie 
te ontdekken, mezelf te presenteren en 
mijn verlegenheid te overwinnen.’

Passie
Het sporten zit Luc gewoon in het bloed. 
Als jong kind was hij altijd in beweging en 
tijdens zijn pubertijd ontdekte hij dat hij 
aardig kon rennen. Dit talent wist hij uit te 
bouwen tot een mooie professionele 
carrière. De afgelopen 20 jaar heeft hij 
goed kunnen leven van zijn carrière als 

hardloper. Aan het einde van dit jaar loopt 
zijn contract met zijn sponsor (niemand 
minder dan Adidas!) af en daarmee zet 
Luc ook een punt achter zijn leven als 
topsporter. Dit betekent zeker niet dat hij 
het hardlopen vaarwel zegt. Integendeel. 

Ultraloop
Hij gaat zijn uitdagingen zoeken in de 
ultralopen, waarbij hij zich wil richten op 
afstanden tot 100 km. Dit zijn afstanden 
die je aaneengesloten kunt rennen, zon-
der uitgebreide eet- of zelfs slaappauzes. 
De langere ultralopen die over meerdere 
dagen verspreid zijn, gaan hem te ver: 
‘Dat is niet meer één loop, dan kun je mijn 
hele leven eigenlijk wel zien als één lange 
ultraloop’.

Trainingen, workshops en clinics
Luc geeft ook trainingen bij Eindhoven 
Ateliek (‘Lopen met Luc’) en hij verzorgt 
workshops en clinics voor allerlei doel-
groepen. Zo hoopt hij juist mensen die de 
sportdrive niet van nature hebben toch te 
kunnen begeesteren. Natuurlijk heeft niet 
iedereen het in zich om dezelfde prestaties 
als hem neer te zetten. Maar het gaat ook 
helemaal niet om de topprestaties, zo be-
nadrukt Luc keer op keer. Het zijn de kleine 
persoonlijke succesjes die het ‘m doen. 

Samenwerking
Luc heeft niet alleen goede bedoelingen, 
hij heeft ook goede mensen om zich heen 
verzameld en wordt gesteund door veel 
partijen. Run2Day is niet het enige bedrijf 
dat heil ziet in zijn plannen. Ook Woon-
bedrijf, Moonen Sport en Leisure, Eind-
hoven Atletiek en de Gemeente Eindhoven 
steunen dit project. David van der Linden 
stelt zijn expertise op het gebied van 
mentale training beschikbaar en bij de 
trainingen wordt Luc geassisteerd door Sadik 
el Mourabite. Sadik is ook een zeer geres-
pecteerde langeafstandsloper, maar Luc om-
schrijft hem bovenal als een goede vriend. 
Het is een warme en hartelijke man die in 
dit project een soort van mentorrol krijgt.

De trainingen zijn op woensdagavond (zie 
ook oproep aan jongeren elders in deze 
krant) en ouders zijn uiteraard van harte 
welkom om eens een kijkje te komen 
nemen. Surf voor meer informatie 
naar www.be-a-marathoner.nl of www.
luckrotwaar.nl. Op deze laatste site houdt 
Luc sinds kort ook een leuke blog bij, 
echt een aanrader om eens te lezen. 

3

Luc (rechts achter) en Sadik (links achter) hebben al aardig wat jongeren verzameld die een training wel 
aandurven.

Gratis trainingen van 7-voudig Nederlands kampioen marathon

Luc Krotwaar zet zich in voor Iriswijk jongeren

Luc Krotwaar, dé Eindhovense hardloop legende, heeft de Iriswijk gekozen 
voor de pilot van zijn plan om jongeren aan het sporten te krijgen. Deze 
7-voudig Neder lands kampioen Marathon loopt al langer met het idee om 
zich in te zetten voor jongeren. Hij wil op een kleinschalig niveau starten en 
zich beperken tot jongeren uit één wijk. Door zijn nauwe samenwerking 
met Kari (eigenaresse van de Run2Day winkel aan de Geldropseweg) was 
de keuze voor de Iriswijk snel gemaakt.
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Recept Eetidee

 Ingredienten:
• 250ml melk
• 75 gram kristalsuiker
• 1 vanillestokje
• 4 blaadjes witte gelatine (Dr. Oetker)
• 1 eetl. maizena
• 3 eieren
• 75 gram blanke rozijnen
• 6 eetl. marasquin (likeur)
• 500 ml slagroom
• 1 eetl. bigarreux, fi jngesneden
• 150 gram bitterkoekjes
• 1 zakje chocolade musketsterren 
 (175 gram)
• tulbandvorm (inhoud 1,5 liter)

Bereidingswijze:
1 Verwarm de suiker en de melk in een 

pan met een dikke bodem. Snijd het 
vanillestokje in de lengte door en voeg 
toe aan de melk. Houd 15. min tegen 
de kook aan. Neem het stokje eruit en 
schraap met een mesje het merg eruit. 
Doe het merg terug in de melk.

2 Neem de pan van het vuur. Week de 
gelatine 5 min. in water. Meng de 
maizena met 1 eetl. water tot een glad 
papje. Splits de eieren en klop de 
eierdooiers door de maizena. Schenk er 

al roerende een beetje warme melk bij. 
Let op! De melk mag niet koken want 
dan stolt het eigeel. Zet de pan op het 
laagste pitje. Voeg al kloppend met een 
garde het eimengsel toe. Blijf roeren en 
laat indikken. Wanneer het de dikte 
heeft van vanillevla haal je de pan van 
het vuur.

3 Knijp de gelatine uit en roer door de 
vla. Laat afkoelen tot kamer tempera-
tuur. Je kunt dit versnellen door de pan 
in ijswater te zetten en goed te roeren. 
Week ondertussen de rozijnen in de 
marasquin.

4 Klop de slagroom stijf. Roer een eet-
lepel slagroom door de vla, dan wordt 
deze wat dikker. Schep de vla bij de rest 
van de slagroom. Schep de rozijnen met 
marasquin, de bigarreux en bitter-
koekjes door de vla.

5 Spoel de vorm om met koud water. 
Schep de pudding erin en zet afgedekt 
minimaal 5 uur in de koelkast. Houd de 
onderkant van de vorm voor het ser-
veren even onder de hete kraan en stort 
de pudding op een bord. Versier de 
pudding met de musketsterren.

 
Mmmmmm....verrukkelijk!!!

Chipolatapudding
Klassiek feestelijk toetje, heerlijk als nagerecht 
op het kerstmenu. Nagerecht voor 6-8 personen

• Bouwfonds is nog steeds in onder-
handeling met eventuele kopers/
beleggers voor de Iristuinen en de 
bouwstart dus af hankelijk is van deze 
onderhandelingen.

• De Iriskrant wordt nu digitaal geprint 
i.p.v. offset drukwerk. Vooral in de 
zwarte stukken van de foto’s is dit goed 
te zien. We verspreiden nu meer dan 
1000 kranten.

• Inbrekers (vooral overdag) zijn weer 
actief in de Irisbuurt! Sluit goed af en 
meld verdachte omstandigheden 
meteen aan de politie (0900 – 8844).

• Op oudjaarsdag kun je bij De Blokhut 
oliebollen kopen. Je moet deze van te-
voren bestellen. De opbrengst is bestemd 
voor de aanbouw van de Blokhut. Houd 
je brievenbus in de gaten want waar-
schijnlijk is de fl yer al bezorgd... Er komt 
ook een kerstmarkt, maar die is bij het 
ter perse gaan van deze krant waar-
schijnlijk al geweest.

• Op momenten dat het voetbalveldje in 
het Speelbos onder water staat (wat dit 
najaar vaak gebeurd is) regent het bij de 
politie klachten over baldadige jeugd. 
Van onze buurtbrigadier vernamen wij 
dat het voetbalveldje daarom in de 
toekomst verhard gaat worden. Wij zijn 
benieuwd wanneer....

• Er wordt zelfs gesnowboard op de 
heuvel in het Speelbos. Wieltjes worden 
onder oude skateboards af geschroefd 
en zo krijgen deze een tweede leven als 
snow board. Laat de sneeuw maar 
komen!

• Bewoners van de Dukaatstraat hebben 
bij de gemeente een verzoek ingediend 
om belanghebbenden parkeren in te 
voeren. Na invoering van het betaald 
parkeren in de Oude Haven is de parkeer-
situatie in de Dukaatstraat verergerd. 
De gemeente gaf al direct aan dat het 
wellicht slimmer is om het gebied 
breder te trekken en de Stuiverstraat en 
Schellingstraat ook mee te nemen. 
De gemeente zal dit verder oppakken en 
de bewoners op de hoogte houden van 
eventuele ontwikkelingen. 

WIST U DATJES...Autovrije zondag in Cingelshouck weer een feest!
De autovrije zondag werd dit jaar in 
heel Nederland gehouden op 19 sep-
tember. Bewonersvereniging Cingels-
houck combineerde dit feest met 
haar jaarlijkse buurtborrel. De straat 
werd afgezet en het feest werd mid-
den in de buurt op straat gevierd.

De opening werd verzorgd door een heus 
cello-kwartet dat een aantal mooie com-
posities uitvoerde. Helaas was het dit jaar 
een beetje koud, maar de stapels vers-
gebakken pannenkoeken zorgden gelukkig 
voor een warm gevoel.
Aan het jeu de boules-toernooi werd door 
jong en oud meegedaan en de strijd om de 

beker werd tot het uiterste bevochten. Op 
straat werd getafeltennist en kinderen 
reden rond in allerlei skelters, steppen en 
trike’s. De jeugd vermaakte zich ook op 
het springkussen en de enorme rodeostier. 
Fietsen werden mooi versierd bij ‘Pimp 
your bike’ en trots aan alle bezoekers 
getoond. En bijna iedereen won wel een 
prijs bij het rad van avontuur.
Na een lange dag buiten werd als warme 
afsluiter een gigantische pan paella ge-
bracht. Ruim genoeg voor iedereen en 
heerlijk in combinatie met een glaasje 
sangria. Het was nog lang gezellig bij de 
bar. Bij deze iedereen bedankt voor de 
inzet!  
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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.

 

-

n 

San De Costa en Ingeborg Crum zijn 
de winnaars geworden van de Goed 
Bezig trofee! Deze prijs wordt uit-
gereikt door de gemeente Eindhoven 
aan mensen en bewoners organi-
saties die hun steentje bijdragen aan 
het schoon en netjes houden van de 
openbare ruimte.

De gemeente doet er van alles aan om de 
straten leefbaar te houden. Dat kunnen ze 
echter onmogelijk alleen. Overal in de stad 
werken bewoners aan grote en kleine 
projecten die bijdragen aan een leefbare 
buurt.

San en Ingeborg hebben de prijs gewonnen 
vanwege hun inzet als groenteam in de 
Irisbuurt. Al ruim 3 jaar organiseren zij 
Groenmiddagen in de Lodewijk Houben-
straat, waarbij het groen wordt onder-
houden en nieuwe planten gezet, zowel 
rond de bomen als in de geveltuintjes.

San deelt die middag nieuwe zaadjes en 
plantjes uit en Ingeborg zorgt voor koffi e, 
thee en zelfgebakken appeltaart. Kortom: 
er heerst een goede sfeer van harmonie en 
gezelligheid. De prijs is op 9 december op 
het Stadhuis door wethouder Mary-Ann 
Schreurs uit gereikt, samen met nog 6 
andere prijs winnaars.

Namens de redactie van de Iriskrant willen 
wij San en Ingeborg van harte feliciteren 
met het behalen van deze trofee. Goed 
gedaan Houbenstraat! 

‘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 
5

San De Costa Ingeborg Crum

Lodewijk Houbenstraat in de prijzen

KERSTAGENDA
19 December 14.00-17.00 
Kerst-ruil-markt in de Blokhut
Ongebruikte kerstspullen kun je in-
leveren op 17-12 tussen 14.00-16.00 
uur in de Blokhut. Tijdens de Kerst-ruil-
markt worden er workshops kerstukjes 
maken gehouden: voor kinderen en 
voor volwassen. Inschrijven hiervoor: 
bij de Blokhut tot 17-12 of bij de digi-
tale Iriskrant (iriskrant@gmail.com). 
De markt wordt gehouden in een 
warme Kerstsfeer met glühwein en 
andere lekkere dingen.

 31 december: Oliebollenverkoop
Ook door kinderen gemaakte appel-
fl appen worden verkocht. Tussen 14.00-
16.00 uur in de Blokhut. Inschrijven bij 
de Blokhut of bij de digitale Iriskrant 
(iriskrant@gmail.com). Let op de fl yer 
die je in de bus gehad hebt!
 
De opbrengst van de Kerst-ruil-markt 
en de oliebollenverkoop is bedoeld voor 
de nieuwe aanbouw van de Blokhut
 
31 december: 
Van Oud naar Nieuwjaar
Een gezellig feest in de Blokhut dat 
start om 22.00 uur. 
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Mijn jeugd is in één adem leuk en on-
bezorgd te noemen. We hebben vooral 
pret gemaakt. Ik was als klein meisje veel 
van huis, mijn moeder noemde me niet 
voor niets straatjen. Als de meisjesschool 
aan de Gasthuisstraat (naast het liefdes-
gesticht St.Joseph) was afgelopen om vier 
uur, dan ging ik meestal al bokspringend 
en spelend van de Jorislaan naar de 
Geldropseweg en zo naar ons huis toe op 
Voorterweg 195. Na de schooltijd speelden 
we altijd bij kruidenier ’t Frieske aan het 
eind van de Voorterweg. Een keer was ik 
met een vriendje van mij, Sjaak Schepers 
genaamd, in het gangetje aan het knik-
keren. Plotseling kwam de overbuurvrouw 
mevrouw Bloks naar buiten met een 
emmer water en gooide ons kletsnat. Ik 
naar mijn moeder toe en zij zei dan: 
‘Jaantje, dan moet je maar niet in het 
gangetje knikkeren.’ Ook moest ik wel 
eens een kistje sigaren wegbrengen van 
mijn vader Driek de Groot, hij zei dan: ‘Als 
het lampje groen is mag je naar binnen, is 
het rood dan moet je weer terugkomen.’ 
Ongetwijfeld bedoelde mijn vader hiermee 
een publieke vrouw. Van mijn vader moest 
ik wel eens banderollen ophalen of weg-
brengen, hij had een klein sigarenfabriekje 
en ik verleende als kind hand en span-
diensten.
Als je kind bent is iedereen wel eens stout, 
ook ik was zeker geen uitzondering, door-
dat ik nogal veel praatte moest ik op de 
meisjesschool wel eens strafregels schrij-
ven. Ik schreef dan: In de klas mag ik niet 
praten. 
Er is slechts één smet op mijn jeugd. Ik trok 
veel op met Sjaak Schepers, een jongen 
met één glazen oog. Hij is helaas op tra-
gische wijze verdronken in het kanaal. Het 
verhaal ging dat hij graag naar de visjes 
keek in het kanaal en dat hij zo dicht aan de 
waterkant heeft gestaan, dat hij voorover 
is gevallen en is verdronken. Ik was er een 
paar weken kapot van. Sjaak Schepers is 
slechts 12 jaar geworden.
Met dit verhaal probeer ik duidelijk te 
maken hoe mijn kindertijd eruit zag tussen 
1930 en 1935. Het was voor mij een genot 
om dit nog eens allemaal te mogen ver-

tellen. Ongetwijfeld roept dit verhaal weer 
veel oude en nostalgische herinneringen 
op van mensen die zich in het bovenstaande 
verhaal herkennen. Ik nodig daarom de 
wat oudere mensen aan om hun her in-
neringen op te halen. Twijfel niet. 
Mocht u op dit artikel willen reageren dan 
kunt u dit doen door een mailtje naar mijn 

zoon Michel Janssen te sturen: postmaster@
stratum-heden-en-verleden.nl. U kunt ook 
de website over het gezin de Groot be-
zoeken: www.stratum-heden-en-verleden.nl 

Mevr. A.W.C Janssen De Groot
Groesbeek 
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Mijn naam is Sjaan de Groot uit Groes beek. Ik ben geboren op 19 januari 
1923 in Stratum en gedoopt in de Joris Kerk. Begin jaren zestig leerde ik 
mijn man kennen en ben ik verhuisd naar Groesbeek. Door de jaren heen 
kom ik nog regelmatig in Eindhoven en Stratum, alhoewel dit de laatste 
tien jaar helaas minder is geworden vanwege mijn gezond heid. 

oproep aan alle jongeren in de iriswijk

Ga gratis trainen bij een echte kampioen!
Ben je tussen de 10 en 15 jaar en heb je 
nog geen sport? Of juist wel, maar heb je 
woensdagavond nog tijd voor een extra 
sportuurtje? Vind je jezelf te dik? Of 
denk je juist het perfecte renlichaam te 
hebben? Lijkt het je eng om van een 
grootheid als Luc Krotwaar les te krijgen? 
Of lijkt het je juist cool om getraind te 
worden door de man die 7-voudig Neder-
lands kampioen mara thon is? Allemaal 
redenen om vooral eens bij de Blokhut 
binnen te lopen op woens dagavond.

Vanaf 1 december is het elke woensdag-
avond vanaf 18:00 uur verzamelen in de 

Lounge van de Blokhut. Om 18:45 loop 
je met z’n allen naar de Hasselbraam waar 
tussen 19:00 en 20:00 in de Gymzaal 
getraind wordt. In december zal dit 
sportuurtje vooral gebruik worden voor 
gezellige teamsporten. Vanaf april ga 
je lekker buiten rennen en zul je als team 
ook af en toe deelnemen aan leuke 
korte lopen in Eindhoven. Voor hard-
lopen heb je niet veel nodig, zorg gewoon 
voor goed zittende kleding en sport-
schoenen.

Elders in deze krant kun je wat meer lezen 
over Luc en over zijn Iriswijk project. 

Kindertijd in de Irisbuurt, Sjaan de Groot vertelt:

T

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.
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Defi nitie
Over burgerparticipatie in Eindhoven is al 
veel verteld en geschreven. Wie bijvoor -
beeld de website van de gemeente Eind-
hoven raadpleegt komt tal van ar tikelen en 
rapporten tegen. Belangrijk te weten is dat 
er veel misverstanden bestaan rondom het 
begrip zelf.

Burgerparticipatie is ruwweg te verdelen in:
• actief burgerschap (de mate waarin 

burgers zich verantwoordelijk voelen 
voor de kwaliteit van samenleven in 
stad, wijk of buurt en zich actief 
inzetten om deze te verbeteren) en

• interactieve beleidsvorming (burgers 
betrekken bij de voorbereiding, bepaling, 
uitvoering en evaluatie van beleid).

Tussen het stimuleren van actief burger-
schap en het streven naar interactieve 
beleidsvorming ligt, zoals de gemeente 
schrijft, vaak een nauwe relatie. 

Stand van zaken
Eindhoven is in 2006 gestart met burger-
participatie en op 18 november kregen 
bewoners de gelegenheid om samen met 
de gemeente terug te kijken op de af-
gelopen 4 jaar, maar vooral ook om van 
gedachten te wisselen over het nieuwe 
programma Burgerparticipatie 2011-2014. 

De gesprekken en discussies werden ge voerd 
in zogenaamde themagroepen: zeggen-
schap, actief burgerschap en samen spraak.
Het doel van de bijeenkomst was vooral 
om input van de burger te verkrijgen voor 
het nieuwe programma. Iedereen was het 
erover eens dat de gemeente en burgers 
op de goede weg zijn maar dat er te-
gelijkertijd nog veel moet gebeuren. De 
opkomst was redelijk (ongeveer 75 per-
sonen) en de sfeer weliswaar gereserveerd, 
maar niet onverdeeld negatief. Er werd vol-
op gepraat over de onderwerpen zeggen-
schap, actief burgerschap en samenspraak.
In januari 2011 worden de resultaten uit 
bovenstaande samenspraakactiviteiten in 
de raadsvergadering teruggekoppeld.

Irisbuurt
Wat de bewonersorganisatie opviel was 
dat in de praktijkvoorbeelden uit de stad 
nergens de Irisbuurt werd genoemd. Dat is 
jammer maar tegelijkertijd mogen we dit 
ook opvatten als een compliment, immers, 
dit betekent dat we het als buurt, afgezet 
tegen veel andere wijken in Eindhoven, 
helemaal niet zo slecht doen. De Irisbuurt 
is geen actiegebied en wordt ook niet tot 
de krachtwijken gerekend (geen waarde-
bonnen dus voor onze buurt!). Of zoals een 
van de aanwezigen opmerkte: ‘Ja, maar bij 

jullie in de Irisbuurt gaat altijd alles goed 
heb ik gehoord’. Waarvan akte.

De bewonersorganisatie van de Irisbuurt 
communiceert regelmatig met vertegen-
woordigers van de gemeente, zoals dat 
bijvoorbeeld gebeurt in het leefbaarheids-
team. Ook was er op vrijdag 26 november 
weer een schouw in het speelbos met de 
wijkcoördinator (het speelbos krijgt weer 
een opknapbeurt). Daarnaast houden we 
de Kanaalvisie (zie elders in deze krant) 
nauwlettend in de gaten en hebben we als 
buurt goede communicatiekanalen (Iris-
krant, website).

Eefje Fransen, 
bewonersorganisatie Irisbuurt 

De lezers van de Iriskrant zijn niet erg 
prijsvraag-minded! In de vorige twee 
nummers stond dezelfde prijsvraag. 
De eerste keer kwam er geen reactie 
(terwijl het antwoord in het nummer 
te lezen viel en de prijs een VVV-bon 
van € 25,- was!). De tweede keer kre-
gen we drie inzendingen: één foute en 
twee goede. We wilden de naam van 
de tamme kip weten, die tijdens de 
mobiele kinderboerderij geknuffeld kon 
worden. Het antwoord was ‘Frieda’. 
Buurtgenote Julia vroeg aan haar vrien-
din Esther: ‘weet jij nog wat de naam 
van die kip was’. Esther: ‘Waarom wil 
je dat weten?’. Vervolgens. ‘Nou, van-
wege de prijsvraag in de Iriskrant’. 
Esther: ‘Vind je het erg als ik ook mee-
doe?’ Julia: ‘nee, hoor’. En u raadt het 
al... de prijs ging naar Esther.
 Gefeliciteerd! 

Burgerparticipatie
Op donderdag 18 november organiseerde de gemeente Eindhoven in het 
TAC-gebouw aan de Vonderweg een bijeenkomst over burgerparticipatie. 
Ook de bewonersorganisatie van de Irisbuurt was van de partij en ging 
kijken, luisteren en deelnemen.
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Staart
Het is 12 november, het waait hard en de 
regen komt met bakken uit de hemel. In 
de hal van Omroep Brabant staat een hoge 
witte tafel met barkrukken. ‘Neem maar 
plaats, Hester komt je zo halen’, zegt de 
baliemevrouw. Achter een grote glazen 
wand is een enorm kantoor te zien, mensen 
zijn driftig aan het typen, iemand roept 
iets en boven een computer wordt er met 
papieren gezwaaid, ik zie opvallend veel 
‘bekende’ gezichten. Beeld zonder geluid. 
Overal hangen tv schermen, waarop Lekker 
van Streek uitgezonden wordt. 

Dan verschijnt de zwangere Hester: ‘Wat 
leuk dat je er bent buuv. Loop mee, ik ga 
nu de make-up in.’ In een kleine ruimte 
zonder ramen staan twee kaptafels. Hester 
baalt van de rode vlekjes in haar gezicht, 
ze is naar de schoonheidsspecialiste ge-
weest. Ze leunt voorover om in de grote 
artiestenspiegel te kijken. ‘Dat komt goed,’ 
volgens de visagiste, ‘je ziet er straks op 
tv niets van’. 
Kapper Corné Snels opent de deur. Hij 
wordt blij begroet. Elke week vindt er on der 
zijn leiding een metamorfose plaats door 
het Style with an attitude-team (s.w.a.t.). 
Hij is opgewekt, de metamorfose is dit 
keer goed gelukt. Meester Frido van een 
groep 8 heeft de afgelopen week een 
grondige opknapbeurt gehad. Hester heeft 
tot grote hilariteit zijn staart in een uit-
zending mogen afknippen. ‘Het was meer 
een fl osje,’ lacht ze. Corné loopt naar 
buiten op zoek naar een andere ruimte 
waar Frido zich kan omkleden. Hester is 
klaar, de vlekken zijn vakkundig onder een 
laag crème en poeder verdwenen. 

Sieneke
‘Kom, dan geef ik je een rondleiding door 
de studio,’ondanks haar zwangere buik 

springt ze energiek uit de stoel. We lopen 
door een smalle gang met foto’s van de 
sterren van Omroep Brabant en komen uit 
in een regiekamer met allemaal beeld-
schermen. Hester praat ondertussen over 
wie er allemaal in het programma zitten: 
‘De timing komt heel nauw. Tijdens de 
uitzending krijg ik via een oortje aan-
wijzingen van de regisseur, zodat ik 
weet waar ik naar toe moet en wat het 
volgende onderwerp is. Soms vergeten ze 
het schuifje dicht te doen en dan hoor ik in 
mijn oortje zinnen als: camera 1 inzoemen 
en dooorrrr naar camera 2. Heel lastig. 
Uitlopen mag niet, 
want dan komt het 
nieuws in het ge-
drang.’ Ze vindt het 
werk vooral leuk 
om te doen. Praten 
is niet moeilijk. De 
vragen voor de gas-
ten ploppen gewoon 
op: ‘Alle mensen, 
bekend of niet, heb-
ben wat interessants 
te vertellen.’ 
De studio waar het 

programma wordt opgenomen is nog 
donker, het oogt klein, grauw en kleurloos. 
In een grote fauteuil zit een cameraman 
onderuitgezakt. Hij stelt zich voor. Ieder-
een stelt zich voor. Eenmaal in de hal 
komen we Sieneke tegen, ze wordt net 
verwelkomt door iemand van het pro-
gramma. We lopen voorbij: ‘Geen tijd, ik 
zie haar zo wel in de studio.’

Champagne
Dan is het zover. Goeiemiddag Brabant 
begint bijna. In de studio zijn de lichten 
aan en het ziet er in tegenstelling tot een 
half uur eerder kleurrijk en huiselijk uit. Het 
is nu een drukte van jewelste. De pro-
ductiemedewerker zorgt voor uiterlijke 
gezelligheid, zet koekjes op tafel, steekt de 
kaarsjes aan en op een bureautje verschuift 
ze een theepot. Ondertussen roept ze de 
klas van Frido. Dat ze er zijn is een verrassing 
voor hun meester. Terwijl de kinderen 
horen waar ze moeten zitten zegt Hester: 
En jongens, dadelijk gillen als hij binnen-
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Hester Dadema (34) heeft middagprogramma bij Omroep Brabant, een reportage

Buurtbewoonster bietje bekend in Brabant
‘Nog 1 minuut en dan stilte graag!’ De productiemedewerker telt af:’Tien, 
negen, acht, zeven, zes...’ Bij de laatste vijf tellen zegt ze niets meer en 
steekt alleen een hand in de lucht voor de laatste vijf seconden. De 
begintune start en dan is het Hester’s beurt: ‘Goeiemiddag Brabant! Leuk 
dat je weer kijkt naar het gezelligste middagprogramma van Omroep 
Brabant. Het belooft een gezellige uitzending te worden.’ Wijkbewoner 
en actief lid van de bewonerscommissie Hester Dadema presenteert 
meerdere keren per week het dagelijkse liveprogramma Goeiemiddag 
Brabant bij Omroep Brabant. 
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komt hè!’ Ze voelt zich als een vis in het 
water, de spontaniteit vliegt er van af en 
dan draait er nog geen camera. Terwijl we 
naar weerman Johan Verschuuren lopen, 
vertelt ze dat zijn woordenstroom moeilijk 
te stoppen is en dat hij maar een minuutje 
heeft om over het onstuimige weer te 
praten. Ze gaat dicht naast hem zitten en 
vraagt hem naar de weersverwachting. 
Al snel begint de man te vertellen over zijn 
eigen kinderen en hoe hij een zoontje is 
verloren. Hester kijkt hem aan en luistert 
alsof er geen programma gemaakt hoeft 
te worden. Dan moet ze verder, want ook 
Sieneke is in de studio. Ze kletst wat met 

de jonge artieste en zet de nieuwe cd 
ondertussen zichtbaar voor de camera neer. 
Even loopt ze terug naar Johan: ‘Johan, je 
hebt straks één minuut. Gaat dat lukken?’ 
Hij glimlacht en knikt. Hester trekt aan 
haar t-shirt: ‘Hè, mijn buik zit in de weg. 
Mensen! Zie ik er niet te dik uit van de 
zijkant?’

Vrolijk en enthousiast leidt Hester het 
middagprogramma. Ze betrekt gasten 
bij gesprekken, is oprecht geïnteresseerd, 
maakt grapjes en als iets misgaat geeft ze 
er een creatieve draai aan. Johan houdt 
zich keurig aan zijn minuut en gooit er nog 

een weerspreuk tegenaan. Uit het zicht 
van de camera’s, in het donker is het een 
stille drukte, mensen van het productie-
team lopen heen en weer. Gasten komen 
binnen. Er wordt een pleister gehaald om 
het microfoontje van Hester nogmaals 
vast te plakken op haar wang. Tijdens de 
korte fi lmpjes, worden de gasten ver-
plaatst. Sieneke verhuist van de tafel naar 
de bank en Johan verdwijnt achter de 
coulissen. Aangemoedigd door Hester 
vertelt Sieneke over het Songfestival, 
Marjan Weber en hoe de zoon van Marjan 
liedjes voor haar nieuwe cd heeft ge-
schreven. Er volgen wat vaste items en dan 
is het eindelijk tijd voor de ‘nieuwe’ meneer 
Frido. De klas mag de studiovloer op, ze 
zijn zenuwachtig. Kapper Corné komt erbij 
staan en vertelt wat er gedaan is door het 
s.w.a.t. team. Iedereen is het erover eens: 
meneer Frido is er fl ink op vooruit gegaan. 
Niemand mist zijn staartje. Dan klinkt er 
onbedoeld een harde knal en vliegt er 
een kurk door de studio. ‘Ah, champagne 
mensen!’ Hester sluit af. 

Na afl oop drinkt iedereen behalve onze 
zwangere buurvrouw nog een glaasje. 
‘En hoe vond u het?’ haar groene ogen 
glinsteren. Verschuuren vond het goed 
gaan, hij vertelt nogmaals over zijn zoontje 
en wat er gebeurd is. Hester luistert 
aandachtig. Aan de andere kant van de 
tafel wordt de nu zeer stoere Frido omhelsd 
door een vriendin met het bosje bloemen. 
Voor haar was tijdens de uitzending geen 
tijd meer. Blij zegt hij dat het een heel 
geslaagde week was. Corné nipt tevreden 
van zijn glaasje. De opgetogen kinderen 
krijgen geen champagne, maar wel een 
mok van Goeiemiddag Brabant.
Het is afgelopen. Ik loop naar de hal. Op de 
schuifdeuren naar buiten toe staat met 
grote letters ‘HOUDOE’. Buiten regent het 
nog en volgens de weerman houdt het 
voorlopig niet op.

Kind
In februari verwacht ze haar eerste kind. 
24 december 16.30 is voorlopig de laatste 
uitzending en dat komt goed uit, want ze 
begint snel buiten adem te raken en dat is 
niet handig als je een praatprogramma 
presenteert. Het is nog afwachten of 
Goeiemiddag Brabant een vervolg krijgt 
met alle bezuinigingen die op stapel staan. 
Hester hoopt van wel. De uitzendingen zijn 
terug te zien www.omroepbrant.nl.  
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Naast McDonalds, Coca Cola en Levi’s is 
er een ander Amerikaans fenomeen ko-
men overwaaien: Halloween. Zo ook in 
de Iriswijk. Al een paar jaar gaan kinderen 
verkleed als allerlei enge monsters de 
deuren langs met de kreet ‘Trick or treat’, 
oftewel: ‘Snoep of je leven’. Dit keer werd 
er een echte spooktocht georganiseerd. 
Na een eng verhaal, verteld door mees-

terverteller Ferry was de sfeer gezet en 
was het huiveren in de buurt. Wat volgde 
was een donkere tocht, die zelfs de meest 
stoere jongens (die zich overdag in het 
Speelbos ophouden) deed huiveren en 
zelfs voortijdig afhaken. Spoken in leeg-
staande panden, achter in duistere tui-
nen en in gangetjes. Brrrrrr. 
Met dank aan de bewonersvereniging. 

Halloween in Iriswijk

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
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Op 29 september vond een tamelijk 
frus trerend overleg plaats met de 
gemeente. Van overleg was eigenlijk 
geen sprake. Het was meer een 
bekendmakingsbijeenkomst. De ge-
meen te in de persoon van wet-
houder Fiers gaf aan dat de plannen 
voor de herinrichting van de Geldrop-
seweg in de ijskast zijn gezet. 

Er zal eerst duidelijkheid moeten komen 
over de HOV plannen. De gemeente heeft 
al besloten dat er een Hoogwaardige 
Openbaar Vervoerslijn moet komen tus sen 
Eindhoven en Geldrop. Het is echter nog 
niet duidelijk waar deze lijn precies zal 
gaan lopen. De Geldropseweg is een voor-
dehand liggende optie. 

Jarenlang is er gepraat met allerlei belang-
hebbenden over de nieuwe plannen voor 
de Geldropseweg, zonder dat daar bij 
gerept werd over een HOV-lijn. Er zijn 
mooie voorstellen ingediend en de straat 
zou nieuw leven ingeblazen worden, maar 

met één simpele mededeling zijn al die 
plannen nu van tafel. In de koelkast blijven 
spullen welliswaar langer houd baar, maar 
het is natuurlijk maar zeer de vraag of de 
koelkast nog wel geleegd gaat worden. 

De komst van zo’n losse busbaan op de 
toch al niet zo brede Geldropseweg zal 
natuurlijk heel bepalend zijn voor de her-
inrichting van de straat. De wethouder weet 
het zelfs nog sterker te stellen, zonder de 
komst van zo’n HOV-lijn komt er niet eens 

een herinrichting. Er is dan namelijk hele-
maal geen budget voor een opknapbeurt. 
De Geldropseweg blijkt niet in de planning 
te staan voor zaken als riool- of asfalt-
vernieuwing en de straat scoort niet hoog 
op de prioriteitenlijst van de gemeente. 
Ironisch genoeg zouden de bewoners en 
winkeliers aan de Geldropse weg dus blij 
moeten zijn met het project dat al hun 
plannen dwars boomt, want dat blijkt de 
enige manier om op redelijk korte termijn 
een opknapbeurt te krijgen. 

IJzige kou bevriest plannen Geldropseweg

Buurtborrel
Het is vrijdagmiddag 17.30 uur. Je komt 
van je werk, maar hebt eigenlijk nog geen 
zin om naar huis te gaan. Stratumseind? 
Neh. Café? Neh. Blokhut? Jaaaaa. Sinds jaar 
en dag is het op vrijdag laat in de middag 
gezellig bij de Blokhut. Veel buurtgenoten 
ontmoeten elkaar onder het genot van een 
drankje en een hapje bij de wekelijkse 
buurtborrel. De laatste roddels uitwisselen, 
even de frustraties van je werk kwijtraken 
of gewoon gezellig aan de bar hangen.

In de Blokhut, iedere vrijdagmiddag vanaf 
17.00 uur: de buurtborrel! 

Gezocht,
Stichting Nidos is op zoek naar (cultuur) gezinnen die Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers (AMA’s) willen opvangen, begeleiden & opvoeden. Het gaat om jongens 
en of meisjes die zonder hun ouders naar Nederland komen.
Ben je enthousiast geworden en of wil je meer weten, vraag dan naar M. Vogels of 
S. Gilhuijs, wij willen je graag ten woord staan. Nidos Eindhoven Tel: (040) 2930458 
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Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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Pubquiz ziet zijn 
derde levensjaar
Het mag inmiddels duidelijk zijn. De 
pub quiz in de Blokhut hoeft zijn be-
staansrecht niet te bewijzen. Dat is 
eigenlijk nooit het geval geweest. Al bij 
het eerste proef draaien in september 
2009 was het midden in de roos. Tal van 
buurtbewoners en een handjevol men-
sen van omliggende wijken wist zijn 
weg te vinden naar de pubquiz. Het 
deelnemersaantal steeg iedere keer 
weer opnieuw. Het leuke van dit initia-
tief is dat iedereen op de bonnefooi kan 
komen en zich ter plekke kan aansluiten 
bij een team. 
Om de laatste quiz van 2010 in stijl te 
vieren heeft de Blokhut, de Irisbuurt-
vereniging en de plaatselijke super-
markt een extra duit in het zakje 
gedaan. Ria en Peer vergastten de 
quizzers op heerlijke bitterballen, borrel-
hapjes en een fonke lende kerstboom. 
Quizmaster Sandra zorgde voor wat 
extra actuele kerstvragen en Bas 
Tummers voor nieuwe ‘nadenk muziek’. 
Bovendien wandelde elk team met een 
leuke prijs naar huis. Het winnende team 
mocht zelfs voor 20 euro per persoon 
wild gaan shoppen in de Jumbo. De 
gezelligheid bij het naborrelen loog er 
niet om. 

Terug naar Kroegquiz
Voor het komende jaar 2011 keren we 
voor de vragen terug naar de leverancier 
Kroeg quiz. Veel deelnemers beoor deel-
den deze quizvragen als veel prikke-
lender dan de vragen die we in 2010 
gebruikten. Ook was er de vragenronde 
Actualiteit die door velen werd gemist. 
Geen nood dus, we zijn terug. 

Tweede dinsdag van de maand
De quizdata voor 2011 vallen met een 
uitzondering weer allen op de tweede 
dinsdag van de maand, te weten: 11jan, 
8 feb, 15 mrt, 12 apr, 10 mei, 14 jun, 12 
jul, 13 sept, 11 okt, 8 nov en 13 
december. Hang dit lijstje in het kleine 
kamertje naast de verplichte verjaars-
kalender en kom met andere quiz-
fanaten uw slag slaan! 
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Pand was al ontruimd, krakers waren uitgezet

Hevige brand verwoest Tapijtcentrum

Op woensdagmiddag 10 november werd 
de buurt opgeschrikt door een hevige 
brand in het voormalige Tapijtcentrum aan 
de Kanaaldijk Zuid. De vlammen laaiden 
hoog op en de rook was in de hele wijk te 
zien. De brandweer kon het pand niet meer 
redden en ze hebben het gecontroleerd uit 
laten branden. Nog voordat de brandweer 
er was, had de politie al een man aan-
gehouden die mogelijk bij de brand be-
trokken was. Ze zagen de 27-jarige 
Portugese man van het pand wegrennen 
en hebben hem in verzekering gesteld 
voor verder onderzoek. Het valt niet mee 
om vervolgens uit te vissen wat er verder 
met die verdachte is gebeurd. Wordt 
vervolgd...

In de week voor de brand was het pand 
ontruimd door het BITE-team (een samen-
werkingsverband tussen gemeente, brand-
weer en politie). Het pand, of eigenlijk het 
terrein werd sinds juni van dit jaar gekraakt. 
De meeste krakers bivakkeerden in oude 
caravans omdat het pand niet goed be-
woonbaar was. Een woordvoerder van het 
BITE-team zei: ‘De zolder is levensgevaarlijk, 
er zijn geen voorzieningen, er werd ge-
kookt op open vuur, op de trappen kun je 
je nek breken, dit is niet acceptabel’. Nadat 
de krakers eruit waren gezet, werd het 
pand volgens buurtbewoners direct weer 
bewoond door zwervers. Of zij ten tijde 
van de brand aanwezig waren in het pand 
is niet duidelijk. 

Eindhoven is weer een karakeristiek jaren ‘30 pand armer.
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Geluk
In mijn denken
Vormen zich mooie woorden
Wachtend op papier
 
Terwijl kindertekeningen vervagen
Door roestige herfstbuien
Op de stoeptegels
 
Op de oude schuur zingt een merel
Maar stopt midden in zijn herinneringen
 
In mijn hoofd vormt zich langzaam een lied
Wat niemand hoort
 
Dat is mijn geluk.

Toon Roosen

12

Het is somber en grijs buiten. Ik zit aan 
tafel en staar naar de grijze lucht. Mijn 
koffi e is koud geworden. De krant ligt 
ongelezen voor me op tafel. Ik peins en ik 
staar. Waar ging het nou mis? Had ik het 
kunnen voorkomen? Moest ik het wel 
proberen te voorkomen? Hoort dit bij het 
proces van opgroeien? Hoort dit bij het 
loslaten?
Iedere keer neem ik me voor om de 
volgende keer niet boos te worden, om me 
niet te ergeren en om er niets van te 
zeggen. En uiteindelijk mondt het dan toch 
weer uit in een ruzie waarin het enige doel 
lijkt te zijn om elkaar zo hard mogelijk te 
kwetsen. De verwijten en kwetsende op-
merkingen vliegen over en weer. 
In theorie weet ik heus wel hoe het zou 
moeten. Wat ik wel en wat ik vooral niet 
zou moeten doen. Maar in theorie zou hij 
toch ook voor rede vatbaar moeten zijn? 

En laten we even één ding heel duidelijk 
stellen: pubers zijn nu eenmaal niet rede-
lijk. Hoe graag ik dat ook zou willen en 
zijzelf misschien ook wel. Want voor hen is 
het natuurlijk nog het ergste. De hormonen 
gieren door hun lijf. Ze worden heen en 
weer geslingerd tussen al die emoties. 
Onzeker en juist heel zelfverzekerd. Ver-
drietig en juist uitgelaten blij. Verveeld en 
te druk en ga zo maar door. En dat alles 
wisselt af in het tijdsbestek van minuten.
Ik zal even een willekeurige situatie schet-
sen. Hij ligt in zijn kamer languit op zijn 
zitzak voor de televisie te gamen. Omringd 
door lege chipszakken, lege en halfl ege 
colafl essen, snoeppapiertjes en vooral heel 
veel kleren. Zijn bed is niet opgemaakt en 
zijn gordijnen zijn nog dicht. De computer 
staat aan. De binnenkomende msn-be-
richtjes maken een bliepend geluid. Het 
ruikt muf. Naar vette haren en vieze kleren.

Nu hoor ik je denken: mijn kinderen worden 
zo niet. Daar ben je als ouder nog altijd zelf 
bij. Nou wacht maar. Ik denk dat je die 
illusie maar vast moet laten varen.
Ik weet ook nog hoe vreselijk ik was als 
puber. En mijn kinderen zouden echt niet 
zulke belachelijke ouders krijgen als de 
ouders die ik had. Ik zou trendy en modern 
zijn. Een echte leuke moeder. De praktijk 
blijkt weer eens anders. Natuurlijk vinden 
ze mij af en toe een vreselijke moeder. En 

ben ik te streng, te dom en vooral te oud. 
Want ik ben toch echt van bijna halverwege 
de vorige eeuw ofzo. In die tijd hadden ze 
nog niet eens mobieltjes! Nou als dat geen 
prehistorie is. En hoezo waren er toen nog 
geen computers? Wat deden jullie dan de 
hele dag? Het beeld dat ze hebben van 
mijn jeugd is die van grotwoningen en 
berenhuiden geloof ik.
Tja natuurlijk begrijp ik dan niets van de 
problematiek van tegenwoordig.

Maar gelukkig zijn er ook de momenten 
dat ik de deur van zijn kamer dichttrek en 
we een goed gesprek kunnen hebben, 
kunnen fi losoferen zelfs, vreselijk moeten 
lachen samen en ontzettend veel van 
elkaar houden. En dan weet ik dat het diep 
van binnen goed zit. Ondanks alle fouten 
die we maken. En die momenten zijn er de 
laatste tijd weer steeds vaker. Op naar de 
volgende. 

 Column

Pubers

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
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AAggeendaa IIrriswijk
Elke woensdagE  Trainen met 
     Luc Krotwaar
19 december Kerstmarkt Blokhut
31 december Oliebollenverkoop
      Blokhut
31 december  Van Oud naarr  
      Nieuwjaaarr, Blokhut

11 januari    Pubbqquuiz
8 februarrii   PPubquiz

 
ART DE LA TABLE

Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

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

5611PA Eindhoven
040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL
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