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HET DAK EROP!

Op 25, 26 en 27 maart valt er weer veel te beleven in De Blokhut. Dit
weekend wordt onder de titel ‘Het Dak Erop’ geld binnengehaald voor de
aanbouw en de veranda van de Blokhut. De aanbouw rechts van de Blokhut
is bedoeld voor de opslag van spullen. De veranda vervangt de witte partytent die er eigenlijk permanent staat. Een leuke ruimte om ook bij minder
weer toch lekker buiten te kunnen zitten en... voor de rokers.

Kom allemaal, want het is ook gewoon gezellig! Je kunt
tekeningen van de aanbouw in de Blokhut bekijken. Verhinderd?
Koop dan een lot aan de deur. De prijzen zijn niet mals!
ZZP’ers opgelet!
In de wijk woont een groot aantal kleine
zelfstandigen: met een eigen Zaak Zonder
Personeel. Deze worden in de komende
tijd thuis bezocht. Gevraagd wordt om de
actie Het dak erop! te willen sponsoren
met een bedrag van € 50. Na afloop van
de actie wordt er een boekje gemaakt
waarin de deelnemende ZZP’ers zich

voorstellen aan de bewoners van de wijk.
De Bewoners
organisatie Irisbuurt spon
sort dit boekje. ZZP’er: U hoeft niet af te
wachten, want u kunt zich nu al melden bij
Eus van Beijsterveldt (voorzitter Blokhut).
Of bij Noor Belgraver.

Nog meer sponsors gezocht!

Zaterdag

20.30 uur
10.00 uur

PUB-QUIZ met speciale vragen over de Irisbuurt
Voor maar € 2,50 glimt de buitenkant van uw auto weer als nieuw!

Middag

Jongeren organiseren voor jongeren: een voetbaltoernooi!
Met een lekker frietje!

Het dak gaat er die avond even af! Met de swingende band Eindhoven en DJ Hans.
Vanaf 20.30 uur
En natuurlijk kunt u zich naar hartenlust uitleven met Karaoke.
Brunch
12.00-14.00 uur Kaarten kun je tot vrijdag 26 maart kopen bij de Blokhut (€ 5 voor volwassenen / € 3 voor
kinderen) of bij Eus van Beijsterveldt, G. Rosemondtstraat 9 (’s avonds)

Zondag

Vanaf 14.00 uur
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Met paard en wagen door de wijk. Wie wil dat niet? Voor maar € 1,50 per persoon terug in
de tijd.

de stand van de opbrengst van de actie
is vermeld. Ook staat er een bus, waarin
u kunt doneren. Bijvoorbeeld: laat het
wisselgeld maar zitten!
In de Blokhuttuin worden de grotere
sponsoren vermeld op een bord. Er zijn al
toezeggingen binnen; zo sponsort het
Woonbedrijf voor maar liefst € 1000,-.
En ook het Augustinianum doet mee!
Bedrijven die mee willen doen kunnen zich
melden bij Noor Belgraver of Margot
Vermeulen.

14.00-15.00 uur BINGO! Zoek uw geluk!
15.30 uur

Uitslag grootse loterij. Loten worden deur aan deur verkocht. Met prijzen die er niet om liegen!
Aansluitend live optreden.

•Lees verder op pagina 2
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•Vervolg van pagina 1

Inzet van buurtbewoners
Dat een groot aantal buurtbewoners de
Blokhut een warm hart toedraagt is
duidelijk. Want wat is de Iriswijk zonder
een kloppend hart! Wilt u zich inzetten
voor de actie, hebt u nog meer flitsende
ideeën? Dan kunt u zich melden bij Eus van
Beijsterveldt.
Eus van Beijsterveldt

b.v.b@planet.nl / 0621206832
Noor Belgraver

ttbelgraver@versatel.nl
Margot Vermeulen

margotvermeulen@hotmail.com

Geboortegolfje

Officieel zitten we midden in de winter, maar in onze buurt is het voorjaar al begonnen. Er is volop nieuw leven in de wijk. Onze fotograaf
fietste eens rond om de geboorte-aankondigingen vast te leggen. Waarschijnlijk hebben we ze zelfs niet allemaal kunnen fotograferen.
Prille ouders: gefeliciteerd!
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Onze buurt veiliger
met SMS-Alert
In Eindhoven kun je gebruik ma
ken van het gratis communica
tiemiddel van de politie, SMSAlert. Via SMS-Alert ontvang je
bij incidenten in de directe woon
omgeving berichten van de politie
op je mobiele telefoon. Denk aan
een inbreker die op de vlucht is,
een kinderlokker die actief is of
een kind dat wordt vermist. Zo
kun je bijdragen aan een veiligere
woonomgeving.
Waarom SMS-Alert?

Feestweek Hasselbraam en Droomwereld
Van 7 t/m 11 februari vierden Openbare
Basisschool De Hasselbraam en de Droom
wereld de hele week uitbundig feest. Er
werd gevierd dat de grootscheepse ver
bouwing van het gebouw aan de Tuinstraat
eindelijk klaar was. Maar ook het begin van
de samenwerking tussen kinderdagverblijf
en peuterspeelzaal De Droomwereld en De
Hasselbraam tot Spilcentrum was reden
tot feest. De hele maandagochtend knut

selden en dansten alle kinderen ter voor
bereiding op de middag. Want ‘s middags
traden ze allemaal samen op in een spet
terende en professionele voorstelling voor
een uitverkochte zaal van het Parktheater.
De rest van de week volgden nog een
ontbijt, een optreden door Mario van Erp
en de officiële opening met vrolijk gekleur
de ballonnen die werden opgelaten.

Op deze manier krijgt de politie extra
‘oren en ogen’. Zij verwachten natuurlijk
niet dat je zelf een verdachte aan gaat
houden. Het gaat er om dat je alert bent
en tips aan de politie doorgeeft. Met
jouw hulp kunnen zij sneller een kind
terugvinden of een dader aanhouden.
Ook verstuurt de politie preventie
berichten, bijvoorbeeld wanneer het
aantal inbraken toeneemt. Kortom: alle
informatie die bijdraagt aan een veilige
wijk. Wanneer je een SMS-Alert bericht
ontvangt en je ziet iets dat verband
heeft met de melding, kun je bellen met
de politie naar 0900-8844 (geen spoed,
wel politie). Bij spoedzaken bel je met
112. Je kunt geen sms-bericht terug
sturen.

Hoe meld ik mij aan?
Aanmelden kan heel eenvoudig met je
mobieltje: stuur een sms-bericht met
de tekst PBZO gevolgd door je postcode
en huisnummer naar nummer 8844.
Bijvoorbeeld pbzo5611tj2 (PBZO staat
voor Politie Brabant Zuid-Oost).

Wat zijn de kosten?

Exclusieve gedragen
damesmode.
Inbreng en verkoop.
Openingstijden:
wo, do, vr. van 12.00-17.30 uur
en za. van 10.00-13.00 uur
Gabriel Metsulaan 110,
5611SR Eindhoven. www.modeby.nl

De abonnementsdienst SMS-Alert is
gratis. Het kost je alléén je aanmeld
sms-je, dus de kosten zijn afhankelijk
van je abonnement. De berichten die
de politie verstuurt, ontvang je gratis.
Het ontvangen van sms-berichten in
het buitenland is niet altijd gratis.
Maar je kunt je tijdelijk afmelden voor
SMS-Alert. Alle regels en de meest
gestelde vragen kun je vinden op
www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost.
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Overlast verslaafden speelbos
Het speelbos is een geliefde plek in de Irisbuurt, maar er zijn natuurlijk ook
wel eens klachten. Met name de afgelopen zomer ontving de bewoners
organisatie meerdere berichten over overlast door cliënten van opvang
centrum Novadic-Kentron aan de Kanaaldijk.
De klachten gingen vooral over:
• alcohol drinken (is verboden in het
Speelbos);
• poepen en plassen in de struiken en
soms ook in het gras;
• achterlaten van zwerfvuil (lege bier
blikken);
• bedelen om geld;
• luidruchtig gedrag;
• roes uitslapen op de bankjes of in het gras.
De bewonersorganisatie nodigde daarop
Novadic-Kentron uit om niet alleen de
overlast te bespreken maar vooral ook om
gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Zij spraken eind oktober vorig jaar met
twee ‘outreachend veiligheidsmedewerkers’
van Novadic. Zij proberen door middel van
hulpverlening aan de verslaafden de over
last op straat te verminderen. Dat gebeurt
door wat zij een outreachende en toezicht
houdende aanpak noemen. Oftewel: rond
hangende en overlastgevende verslaafden
worden aangesproken op hun gedrag en
worden aangespoord om gebruik te
maken van de voorzieningen in Eindhoven
zoals de dagopvang bij het kanaal en de
nachtopvang bij de parkeergarage aan de
Mathildelaan. Wanneer er sprake is van
ernstige of frequent crimineel- of over

lastgevend gedrag, zijn de outreachend
veiligheidsmedewerkers ook oog en oor
voor de politie, gemeente en andere
instanties waarmee Novadic nauw samen
werkt.

Vermindering overlast
Het doel is dat de aanpak van de outreachend
veiligheidsmedewerkers zal leiden tot:
• vermindering van overlast;
• vermindering van bedelgedrag door
verslaafden;
• verbetering sociale veiligheid;
• het verstrekken van informatie, voor
lichting en advies aan de doelgroep en
aan contactpersonen/sleutelfiguren
van omgevingspartners, winkeliers,
bedrijven en buurtorganisaties.
De aanpak van de medewerkers van
Novadic-Kentron en het koude weer
hebben ervoor gezorgd dat de overlast de
afgelopen maanden sterk is gedaald.

Recept Eetidee

Overlast melden

Met de paasdagen voor de deur alvast een lekker
receptje voor op de paastafel (voor 4 personen).

Wilt u overlast melden? Dat kan bij de
volgende personen:

Kippenpasteitjes met dragon en prei

Gwynny Hamilton

Benodigdheden:

Peter Linke

• 40 gram boter
• 660 gram kippenboutfilet, grof
gesneden (of kippenborstfilets)
• 200 gram champignons, gehalveerd
• 1 grote prei (500 gram), grofgesneden
• 1 eetlepel bloem
• 125 ml droge wijn
• 180 gram zure room
• 1 eetlepel dijonmosterd
• 1 eetlepel grofgehakte dragon
• 1 pakje kant-en-klaar bladerdeeg
• 1 losgeklopt ei

Bereiding:
1 Verwarm de oven voor op 200-210 C
(stand 5)
2 Smelt de helft van de boter in een
grote koekenpan. Bak de kip in porties
tot ze helemaal bruin zijn.
3 Bak de resterende boter in dezelfde
pan. Bak de champignons en de prei al
roerende gedurende 5 min, of tot de
prei zacht is. Roer er de bloem doorheen
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en bak tot deze iets bruin wordt. Voeg
de witte wijn toe en bak dit al roerend
tot het mengsel kookt en indikt.
4 Roer er de kip, zure room, mosterd en
dragon doorheen.
5 Verdeel deze vulling over 4 ovenvaste
soufflepotjes (inhoud 375 ml).
6 Steek 4 rondjes met een doorsnede
van 10 cm uit het bladerdeeg. Bestrijk
de randen met ei en bedek de potjes
met het deeg. Versier de rand met een
vork of lepel en bestrijk het deeg met
ei. Maak kleine inkepingen in het deeg
om de lucht te laten ontsnappen.
Bak de pasteitjes zonder deksel,
gedurende 20 min. in de oven totdat
het deeg lichtbruin is.

Serveertip
Eet deze pasteitjes samen met een
lekkere groene salade en drink een witte
droge wijn erbij.
De Iriskrant wenst u smakelijk eten!

gwynny.hamilton@novadic-kentron.nl
Mohamed Toukabri

mohamed.toukabri@novadic-kentron.nl
peter.linke@novadic-kentron.nl
U kunt natuurlijk ook gewoon de politie
bellen (0900-8844).

Opvoednieuws!
Opvoeden van kinderen is leuk,
maar soms vraagt u zich af: hoe
moet ik hier nu weer mee omgaan?
Wat moet ik nu doen?
Vaak gaat opvoeden vanzelf. Maar als u
als ouder tegen vragen aanloopt, waar
je niet meteen een antwoord op hebt
biedt Welzijn Eindhoven de gelegenheid
om hier over te praten: samen met andere
ouders of met de medewerker Opvoeden
en Opgroeien (O&O), want samen weet
je meer.

Oud op nieuw
De viering van het nieuwe jaar was,
buiten een vervelend containerbrandje
bij de Jumbo, toch vooral gezellig.

Denk bij de vragen aan onderwerpen zo
als: slapen, zindelijkheid, puberteit, leren
luisteren, zakgeld, driftbuien, huiswerk,
eten, pesten, angsten, zelfvertrouwen,
ruzie tussen broertjes en zusjes enz, enz….
Sinds kort is er een nieuwe mogelijkheid
om uw opvoedingsvraag te stellen. Naast
de vertrouwde persoonlijke gesprekken
kunt u uw vraag nu ook via de mail stellen.
U krijgt dan binnen 3 werkdagen antwoord.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.welzijneindhoven.nl/opvoeders
of stuur een bericht naar:
opvoeden@welzijneindhoven.nl
Wie weet, tot mails...
Team Opvoeden en Opgroeien,
Welzijn Eindhoven

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

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

personenauto’s
personenauto’s

Hoefkestraat
Hoefkestraat 17
17
tel
(040)
211
25
tel (040) 211 25 95
95

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

Hertogstraat 2C
info@heleboel.nl

www.heleboel.nl

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van Festa do Samba
2011 (onderdeel van Fiësta del Sol) is
op zoek naar vrijwilligers. Heb je zelf
zin in zo’n superleuke dag als vrij
williger of ken jij nog mensen, vrienden,
vage kennissen, buren, overburen, je
scharrel, je vriend, je vriendin, je man,
je vrouw of wie dan ook die dat ook
zouden willen? Meld je dan aan bij:
festavrijwilliger@osmalandros.nl, tel.
06 - 24 99 40 39, www.osmalandros.
nl, www.fiesta-del-sol.nl
Voor meer informatie kun je ook
terecht bij onze buurtgenoot Wil van
den Boom, Lodewijk Houbenstraat 23
tel.: 040 213 85 65
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Femke’s Benkske
Op 29 november vorig jaar overleed
buurtgenote Femke Verbeek. Ze leed
aan een chronische ziekte. Femke was
met haar hondje een graag geziene
bezoekster van het braakliggende car
cleaning terrein. Een aantal buurtgenoten
heeft ter nagedachtenis aan Femke een
bankje geplaatst met de naam ‘Femke’s
Benkske’. Een prima plek om even uit te
rusten en om even herinnerd te worden
aan Femke, die veel te jong van ons af
genomen werd.

Sportproject voor Iriswijk jongeren vroegtijdig beëindigd
In Iriskrant nummer 40 werd verslag gedaan van een nieuw sportproject,
speciaal voor de Iriswijk jongeren. Het was een initiatief van Luc Krotwaar,
7-voudig Nederlands kampioen marathonlopen. Luc heeft in de maand
december elke woensdagavond de lounge geopend voor de jongeren en ze
daarna meegenomen naar de sporthal op de Hasselbraam om een uurtje
lekker te trainen. Een deel van die groep heeft zich echter dusdanig mis
dragen, dat Luc zich genoodzaakt voelde om het project af te blazen.
‘Dit gaat mijn pet te boven’, zei Luc. ‘Ik ben
hier niet voor opgeleid.’ Toch vond hij de
klik die hij had met een aantal van de
jongeren heel waardevol. Hij kijkt er rea

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Opmerkelijke verbouwing in de Lodewijk Houbenstraat.
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Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

listisch op terug: ‘Het was voor mij een
goede les en ik zie nu in dat mijn doelen te
hoog gegrepen waren.’ Gelukkig is zijn
enthousiasme tomeloos en ziet hij nu al
weer mogelijkheden om in de nabije toe
komst via school nog wel iets te kunnen
betekenen voor de jongeren in de wijk.
Hij praat met Sportformule en de ge
meente over het opzetten van eventuele
hardloopclinics als voorbereiding op de
Cityrun straks bij het grote Eindhovense
marathonfeest.

Inburgeren in
de Iriswijk (4)

Wist u datjes...

We kennen elkaar nu een jaar. Ik
ben nog steeds verliefd, maar na
maanden van gezwijmel begint ook
de werkelijkheid door te sijpelen: de
Irisbuurt heeft ook irritante kanten.
Zo is er een buurtgenoot op dit moment
zeer in zijn nopjes met mijn papierbak.
Toen ik hem vrijdag achterliet vol oud
papier, dacht ik nog: goh, wat een fijne
buurt is dit toch. Ik zet die bak er al een jaar
neer en niemand die het ding jat.
De goden verzoeken, noemen ze dat.
Ik was heel blij met mijn papierbak. Hij was
groot, maar niet te groot, zodat ik hem
nog makkelijk op kon tillen. Van degelijk
plastic, aangeschaft bij Ikea voor zes euro.
Het was nog een heel gedoe om hem op
de fiets te vervoeren, maar dat was het me
waard want ik had dringende behoefte aan
een papierbak. Ik heb altijd een onge
looflijk papier-overschot. Bovendien ben ik
een obsessieve afvalscheider. Wat ook erg
handig was aan deze specifieke bak: hij
was multi-inzetbaar. Laatst heb ik er bij
voorbeeld nog water in gedaan omdat ik
mijn band moest plakken.
Maar goed, nu staat hij dus bij een nieuwe
eigenaar. Bij een laffe papierbakkenjatter.

Die zelf te lam is om even naar Ikea te
fietsen. Die meent dat hij (of zij) gewoon
spullen van een ander mee kan nemen.
De kans bestaat natuurlijk dat je dit stukje
nu aan het lezen bent, verfrommelt en
uiteindelijk in mijn papierbak gooit. Het
zal je weinig interesseren, neem ik aan.
De wereld draait immers om jou, nietwaar?
Jij had toevallig best behoefte aan zo’n
degelijke bak, dus het kwam je verdomd
goed uit dat hij daar voor het grijpen lag.
Er stond ook geen naam op, dus wie maakt
je wat?
Ik hoop dat je er heel heel veel plezier aan
beleeft. Er hoort trouwens ook een deksel
bij, die ligt nu werkeloos in mijn gang. Als
je echt ballen hebt, kom je die ook nog
even bij me weghalen.

ART DE LA TABLE

Een winkel met kwaliteit en klasse
Bij u om de hoek

De

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment

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

WWW.ANTIQUAIRE.NL

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.

• Onze buurtbrigadier Erwin van Melis is
nu ook op Twitter te volgen!
Lees actuele berichtjes over inbraken
in de buurt en andere zaken op:
twitter.com/#!/brigadierSTRMce
• Bedrijvenkontakt de Kade (onder
nemers op de Kade - red) heeft met
succes beroep aangetekend tegen de
bouw van het woon-zorgcomplex
(Iristuinen) op het voormalige Car
Cleaning terrein. Bouwfonds
Ontwikkeling heeft inmiddels bij de
Raad van State beroep tegen de
uitspraak aangetekend.
• Het webteam onderzoekt de
mogelijkheid om op de buurtwebsite
(www.irisbuurt.nl) een soort Markt
plaats voor de Irisbuurt te maken.
Zij zijn ook bezig zijn met RSS.
(Een technisch hulpmiddel waarmee
je je gratis op nieuwtjes van de
Irisbuurtsite kunt abonneren - red)
• Een studentenhuis op de Voorterweg
is hardhandig door de eigenaar van het
pand ontruimd. Ja, inderdaad, de stu
denten die het volleybaltoernooi van
2010 gewonnen hebben. Jammer!
Het gerucht gaat dat de eigenaar het
pand op wil delen in appartementen die
meer geld in het laatje moeten brengen.
Pas op, nieuwe huurders! Je hebt wel
huurbescherming, maar er is nog geen
huurdersbescherming tegen verhuurders
die fysieke middelen gebruiken.
• Sinds kort worden er yogalessen
aangeboden aan de Geldropseweg
61C. Op vrijdagochtend kun je
Kudalini yoga volgen (zie interview
elders in de krant) en op dinsdag
Hatha yoga (zie de raam naast de deur
van Geldropseweg 61C voor meer
informatie).
• Anneke van Anneke’s Muziekparadijs
(komt in de toekomst in de loods
achter de Jumbo) heeft haar loods
eens goed laten testen op geluid
doorlatendheid. Zij liet daarvoor de
complete sambaband ‘Os Malandros’
opdraven, terwijl er buiten druk
gemeten werd met geluidmeet
apparatuur. Daarna mochten ook
buurtbewoners zich uitleven op djembé’s
onder de enthousiaste leiding van
Anneke. Ze is zich nu aan het beraden
op manieren om de loods geluiddicht
te maken. Wordt vervolgd... 
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Kindercarnaval

Op de maandag van carnaval vindt altijd het kindercarnaval in de Blokhut plaats. Mega Mindy’s, New Kids, ridders, cowboys, feeën,
heksen; ze waren er allemaal en deden enthousiast mee aan de vele spelletjes. Dit jaar was het entreegeld iets verhoogd, zodat er geld
binnen kwam voor de aanbouw/veranda van de Blokhut.

Openbare jaarvergadering
Bewonersorganisatie
Op woensdag 13 april houdt de bewonersorganisatie
Irisbuurt haar jaarlijkse openbare vergadering waar
iedereen uit de wijk van harte welkom is.
De bewonersorganisatie presenteert dan zoals gebruikelijk
de activiteiten van het afgelopen jaar en blikt vooruit op de al
geplande activiteiten van 2011. Uiteraard zullen we die avond
weer een beroep doen op geïnteresseerden om de bewoners
organisatie te komen versterken. Voor vrijwilligerswerk zijn
immers altijd mensen nodig.
De avond is niet alleen leerzaam, maar ook heel gezellig!
De vergadering begint om 20.30 uur in de blokhut.

Wie weet er meer over deze foto?
Wie schetst onze verbazing toen er een foto van ons
huis (in het midden) in het Eindhovens Dagblad stond.
Het is de Godschalk Rosemondtstraat gezien vanuit het pleintje in
de Adolf van Cortenbachstraat, waar nu de herdenkingslinde
staat. Geen actuele foto, maar van voor of tijdens de oorlog. En dat
is ook de vraag: wie weet wanneer deze foto genomen is? Wie zijn
de mensen op deze foto? Dat vragen de heer en mevrouw van Hout
uit Eindhoven zich af.
De foto wordt gepubliceerd in een Engels boek over de oorlog
met als titel ‘Tonight we die as men’ van de schrijver Ian Gardner
en de schrijver wil daarbij de juiste informatie vermelden. Weet je
meer? Bel dan naar (040) 2430116. 
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• klein meubelen
• kroonluchters
• spiegels

damesmode •
assesoires •
sieraden •

DE FONTEIN
Gabriël Metsulaan 112 Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27 www.defonteineindhoven.nl

Kundalini Yoga sterk in opmars en nu ook in de Iriswijk

Breek met de dagelijkse sleur

Toe aan ontspanning in deze drukke tijden? Kundalini Yoga laat je dichter
bij jezelf komen. Het is een eeuwenoude, pure yoga vorm die de laatste
jaren sterk in opmars is in ons land. In Eindhoven zit een actieve groep van
leraren (kundaliniyoga.dse.nl). Twee van hen, Tycho van Woensel en
Mariëlle Bijker, hebben een ruimte gevonden in onze wijk, waar zij elke
vrijdagochtend om beurten een les verzorgen.
Het adres is Geldropseweg 61C. De grote
glazen deur links naast Bobline leidt je naar
een verrassende ruimte op de bovenste
verdieping, met een prachtig uitzicht over
de Irisbuurt. Een kant die je normaal niet
ziet. De ruimte is stemmig geschilderd in
paars en oranje, alleen de vloer is wat
koud. Tycho benadrukt dat je daar tijdens
de yogalessen gelukkig geen last van hebt,
want dan liggen er matjes op de vloer.
Mariëlle is al aardig vertrouwd met deze
buurt. In de jaren ‘90 heeft zij stage
gelopen bij de Blokhut. Ze begeleidde daar
toen een meidengroep. Nu geeft ze dus
yogalessen in een pand dat uitkijkt op de
achterkant van diezelfde Blokhut.
Tycho en Mariëlle maken beiden een
ontspannen indruk. Precies wat je ver
wacht van een yoga leraar. Zij kunnen zich
geen leven meer voorstellen zonder de
yoga. Het is een wezenlijk deel van hun
bestaan. En ze zouden dat aan meer
mensen mee willen geven. De ontspan
ning, maar tegelijkertijd ook de concen
tratie die het brengt. De lichaams
beheersing en de zelfkennis, het zijn

demonstratie en toonden daarmee over
tuigend aan dat zo’n mantra zeker wel iets
met je doet. Die groepssfeer, of groeps
energie zoals Tycho het zelf liever noemt,
is heel belangrijk binnen de lessen. Je voelt
dat de anderen om je heen ook heel
geconcentreerd bezig zijn en hun best
doen om bepaalde oefeningen zo goed
mogelijk uit te voeren. Met dat gevoel van
samen doen, versterk je elkaar. Verder
kunnen mensen een dynamische vorm van

Mariëlle Bijker en Tycho van Woensel.

allemaal dingen waar mensen heel veel
baat bij kunnen hebben. Mensen die nog
nooit aan yoga gedaan hebben, maar ook
mensen die juist wel bekend zijn met deze
of andere vormen van yoga zijn van harte
welkom om de lessen te komen volgen.
Elke les begint en eindigt met een mantra.
Dit zijn een soort van gezongen klanken
die je helpen om in een bepaalde sfeer te
raken. Tycho en Mariëlle gaven een

yoga verwachten, die je uithoudingsver
mogen en lenigheid vergroot. En er is ook
ruimte voor meditatie en mooie muziek.
De lessen zijn elke vrijdag van 10:00 tot
11:30 uur. Op vrijdag 8 april is er een gratis
open les speciaal bedoeld voor mensen die
het wel eens zouden willen proberen.
Dus breek eens met je vastgeroeste pa
tronen en ervaar wat deze vorm van yoga
met je doet.

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
Medio juni, medio september, medio december.
Inleveren kopij Iriskrant juni: uiterlijk maandag
6 juni. Bij voorkeur via e-mail. 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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Over het hoe en waarom van de Ontwikkelingsvisie Kanaalzone - deel 2

Op weg naar een definitieve visie
In de vorige Iriskrant schreven we vanuit een stukje geschiedenis: wat was
voor de gemeente Eindhoven de aanleiding om een Kanaalvisie te
ontwikkelen? In dit nummer kijken we wat meer naar de visie zélf en
vooral waarom de visie het in de gemeentelijke politiek opnieuw niet
gehaald heeft.

Elenbaas van de bewonersorganisatie en
Jan Dobbelsteen van bewonersvereniging
Cingelshouck, maakten gebruik van de
inspraakmogelijkheid om op deze manier
hun zorgen over de verkeersonderdelen uit
de Kanaalvisie toe te lichten. Aan het einde
visie
van de behandeling van de Kanaal
werd deze door de commissie voor de
tweede keer naar de spreekwoordelijke
prullenbak verwezen. Zowel de commissie

Concept
Aangespoord door een aantrekkelijke
Haagse subsidieregeling voor bedrijven
terreinen en de druk vanuit het Bedrijven
kontakt de Kade, kwam de Sector Gebieds
ontwikkeling van de gemeente Eindhoven
in mei 2009 met het langverwachte
Concept Ontwikkelingsvisie Kanaalzone ‘De
vaart er in’. In het concept is duidelijk het
Masterplan te herkennen, dat door het
Bedrijvenkontakt en de gemeente in 2006
werd opgesteld en waarin de problemen
van bedrijvencentrum de Kade voor het
eerst goed in kaart waren gebracht.
Van 3 juni tot 15 juli 2009 kreeg iedereen
(burgers, bedrijven, buurt- en woon
organisaties) de gelegenheid op het con
cept te reageren en in de gemeentelijke
‘Ontwikkelingsvisie Kanaalzone 2009 - nota
van zienswijzen, overleg en wijzigingen’ zijn
deze reacties terug te lezen, inclusief een
reactie daarop van de gemeente.
De belangrijkste kritiek van nagenoeg alle
partijen op het concept ging over het
verkeer. De conceptvisie was niet duidelijk
over hoe het verkeer op en rondom het
bedrijvencentrum in de toekomst gestalte
moest krijgen. Zo bleven er belangrijke
vragen over (regionale) bereikbaarheid,
parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en
het ontbreken van voldoende circuits/
lussen op de Kade onbeantwoord. Ook de
problemen rond de beperkte verwerkings
capaciteit van de aansluitingen op de Ring
werden niet of onvoldoende genoemd.
Een van de sluiproutes die als gevolg van
dit laatste is ontstaan vormt bijvoorbeeld
al jarenlang een bron van irritatie bij
bewonersvereniging Cingelshouck.

De brug....
Voor de Irisbuurt was de mogelijke bouw
van een brug die het bedrijventerrein zou
gaan verbinden met de Gabriël Metsulaan
een belangrijk bezwaarpunt temeer daar
dit voorstel reeds in 2006 door het
leefbaarheidsteam werd verworpen van
wege mogelijke overlast door cliënten van
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opvangcentrum Novadic. ‘Oh ja, is dat dan
aangetoond?’ vroeg een PvdA politi
cus
aan de bewonersorganisatie Irisbuurt. ‘Nee,
dit is niet aangetoond.’ De be
woners
organisatie kaatste echter de bal terug: ‘Is
het dan aangetoond dat het NIET zo is?’.
‘Nee, óók niet’ en dús is de zorg van de
bewonersorganisatie, die zich immers in
zet voor de leefbaarheid en een veilige
wijk, volkomen terecht.

Vervolg
Een half jaar na het verschijnen van het
concept verschijnt in oktober 2009 de
definitieve visie. Wederom was de kritiek
niet mals. Los nog van de onhandige layout en de taalfouten waren er, in tegen
stelling tot wat velen verwacht hadden,
nauwelijks wijzigingen aangebracht. Het
belangrijkste kritiekpunt bleef: ‘voor wat
mobiliteit betreft is de ontwikkelingsvisie
niet helder en niet concreet’.
Bij de behandeling van de Kanaalvisie in
de vergadering van de Raadscommissie
Wonen en Ruimte van 24 november 2009
sprak wethouder Fiers met de commissie
leden af met een nadere toelichting over
de mobiliteit van de Kanaalzone te komen.
Nadat het college van B&W de toelichting
besproken had, kwam de mobiliteit op
nieuw aan de orde in de vergadering van
de commissie Ruimte en Vastgoed van
dinsdag 28 september 2010. Enkele
burgers, waaronder secretaris Herman

zélf als ook belanghebbenden bleven
zitten met een teveel aan verkeerskundige
vraagstukken op en rondom het bedrijven
terrein. ‘Wat als er flinke, infrastructurele
processen in gang worden gezet die, door
een vaag mobiliteitsplan, niet meer kun
nen worden teruggedraaid?’, vroegen
enkele commissieleden zich af.
Uiteindelijk vonden de meeste politieke
partijen het beter met een besluit te
wachten tot het voorjaar van 2011. Dan
immers presenteert het college van B&W
in de persoon van wethouder Helms (VVD)
een mobiliteitsvisie voor de héle stad.

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

De mooiste baby- en kinder foto’s
bij je thuis of op lokatie
www.freekjegroenemans.nl

Conclusie
Ondanks het feit dat de Irisbuurt tegen het
Kanaal aanligt, is de visie voor de wijkbe
woners niet altijd even goed te begrijpen.
Dat ligt niet alléén aan de visie zelf. Door
dat meerdere partijen, met natuurlijk
verschillende belangen, meepraten en mee
denken, ontstaat soms een wat chaotisch
geheel. Zeker als dit zich uitspreidt over

meente wil snel
meerdere jaren. De ge
verder met de revita
li
sering van het
bedrijventerrein maar moet nu wachten.
Bedrijven blijven terug
houdend met
nieuwe investeringen en de omliggende
woonwijken blijven zitten met de overlast
van het vele sluipverkeer. Voor alle
belanghebbenden is het wenselijk dat in
het voorjaar knopen doorgehakt worden.

Mogen wij u dan uitnodigen om op ’n
mooie zomerzondag aan het Kanaal op het
terras van een van de horecagelegenheden
een kopje thee te komen drinken?
Uiteraard zonder voorbijrazend verkeer
maar wel met uitzicht op mooi groen en
bootje of
een toevallig langsvarend roei
waterfiets. Zou wat zijn, toch?

‘Insider’ maakt nieuwe plannen voor Tapijtcentrum-terrein
CRA Vastgoed zal tijdens de nieuwbouwbeurs in het Evoluon op 19 en 20
maart haar nieuwe plannen presenteren voor het terrein van het
voormalige Tapijtcentrum. De plannen van architectenbureau Diederen
Dirrix zijn definitief van tafel. CRA heeft ervoor gekozen om met een andere
architect opnieuw achter de tekentafel te duiken. Het betreft Maarten
Otten van architectenbureau ‘Architecten aan de Maas’. Hij heeft zelf
jarenlang in de Havenstraat gewoond.

en de keuze van afwerking van de voor
gevel in particulier opdrachtgeversschap
is opvallend. In het nieuwe plan zijn er
appartementen, eensgezins- en atelier
woningen gepland. Verder is het plan om
grotendeels op een parkeergarage te
bouwen van de baan en wordt er in het
straatbeeld rekening gehouden met parkeer
ruimte.
In zijn eerste ontwerpen valt op dat er
gekozen is voor woningen aan de Haven
singel zijde die in tegenstelling tot de

eerdere plannen wel hun voordeur naar de
straat gericht hebben. Ook de vrijheid van
de koper voor de indeling van de woning

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

www.audiotvcentrum.nl

Eind februari werd via het Eindhovens
Dagblad al vermeld dat het volledig
uitgebrande monumentale pand waar
schijnlijk toch nog voor een deel hersteld
zal worden. Het gaat dan vooral om
de karakteristieke voorzijde (met het
torentje) aan de Kanaaldijk Zuid. Of er
voortgeborduurd kan worden op de
restanten die er nog staan, of dat het toch
vanaf de grond herbouwd moet worden
is nog niet duidelijk.
Tijdens de nieuwbouwbeurs (zaterdag 19
en zondag 20 maart in het Evoluon)
hoopt de ontwik
kelaar een indicatie te
krijgen van de interesse van kopers
voor deze plannen. Pas wanneer blijkt dat
die interesse er voldoende is, zullen de
plannen verder ontwikkeld worden. De
beurs is gratis toegankelijk en geopend
van 10:00 tot 16:00 uur. Kijk op
www.het-havenkwartier-eindhoven.nl voor
een indruk van de conceptfase
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Column

Onze wijk

Ik loop door de Irisbuurt en kijk om me heen. Wat zie je
dan eigenlijk? Om te beginnen is iedere straat anders. De
inrichting is anders. Verschillende groenvoorziening,
andere parkeerinrichting, maar ook andere huizen.
Niet alleen zijn de huizen bij het ‘Aug’
anders dan in de Oude Haven, maar ook
daarbinnen zijn de huizen anders. Oude en
nieuwe huizen. Meestal ook verschillende
soorten huizen in één straat. Kijk naar de
Voorterweg bijvoorbeeld. De verscheiden
heid is daar enorm. Maar wat ik nog
interessanter vind dan het uiterlijk van de
wijk is het innerlijk van de wijk. Wie
wonen hier nu eigenlijk? Wie maken de
Iriswijk tot wat het is? Volgens de stati
stieken van Funda heeft de Irisbuurt 1890
ningen.
inwoners verdeeld over 960 wo
Hiervan is bijna 56% man en 44% vrouw.
Het grootste deel is tussen de 25 en 45 jaar
oud. Er worden gemiddeld 25 kinderen per
jaar geboren en er sterven er 5.
Okee dat weten we dan ook weer, maar
wie zijn die mensen dan? Wat drijft ze?
Wat is hun doel in het leven? Hoe hebben
ze hun leven ingericht? Wat hebben ze
meegemaakt? Wat maakt hen tot de
mensen die ze nu zijn? Van sommigen heb
ik wel een idee. De mensen die rondom mij
wonen ken ik, natuurlijk, het beste. Ik weet
ongeveer welk beroep mijn buren hebben,
hoe hun gezinssamenstelling is en als ik

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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geluk heb, ken ik ook de inrichting van hun
huis of welke auto ze rijden. In de zomer
kom ik ze wel eens tegen en maak een
praatje op straat, in de speeltuin of in de
Blokhut. Soms gaat het gesprek zelfs over
meer dan alleen het weer. Toch zou ik
graag meer willen weten. Ben ik dan te
nieuwsgierig?
Natuurlijk ben ik nieuwsgierig, anders zou
het me allemaal niets kunnen schelen.
Nieuwsgierig is misschien een beetje
negatief beladen, het is meer belang
stelling voor wat mijn medemens bezig
houdt. Verwondering ook. Geloof me,
ik word niet gedreven door een grote
sociale betrokkenheid waardoor ik de hele
buurt tot mijn beste vrienden wil maken.
Maar het is toch gek dat je misschien wel je
hele leven naast mensen woont die je
eigenlijk niet echt kent. Daarnaast zou ik
het vreselijk vinden als er iemand in mijn
omgeving woont die mijn hulp (of die van
anderen) hard nodig heeft en niemand
weet ervan!
Zou ik bij mijn buren aankloppen als ik
hulp nodig had? Het is niet altijd makkelijk

IRIS
VEGETARISCH RESTAURANT

Dagschotel à 9,90 (incl. salade-buffet).
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en
nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag
van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterweg 168 tel. 212.34.66

Agenda Iriswijk
25 t/m 27 maart

Het dak er op!

(zie elders in dit blad)

Openbare jaarvergadering
Bewonersorganisatie
29 april Koninginnenacht Blokhut
30 april Koninginnedag Blokhut
10 mei, 14 juni, 12 juli Pubquiz
18 mei Kinderboerderij in
het Speelbos
		

13 april

om iets te vragen. Ik zal ook niet snel het
achterste van mijn tong laten zien bij mijn
medebewoners. En dan ben ik nog een
flapuit! Ik heb geen geheimen dus ook
niets te verbergen. Wat is er dan te zeggen
over de mensen die bewust anonimiteit
zoeken? Geen behoefte hebben aan enig
contact met hun omgeving? Ik kan er niets
aan doen maar ik vraag me dan toch af:
wie zijn dit? En waarom? Ik neem me voor
om beter te kijken naar mijn buren en
misschien kijken zij dan ook een beetje
beter naar mij.

Lente liefde
Op kousenvoeten komt weer de lente
En de winter betaalt de rente
Voorzichtig komen weer de nieuwe geluiden
En vraag me af waar ik het verbruidde
De tuindeur kan weer open
En de vogels klinken o zo helder
Dan denk ik voorzichtig... ik bel der
Ik heb nu geen dokter nodig
Dit weer maakt dat overbodig
De nieuwe geuren en het geluid
Ze maken me stil......
En ik trek er weer opnieuw op uit
Het is dat wat ik wil.

Toon Roosen

