
Voor mensen die nu denken: who the f.... 
is Peer?, spoelen we even 57 jaar terug in 
de tijd. Peer groeide op in Geldrop vlakbij 
manege Meulendijks en verhuisde na veel 
omzwervingen twaalf jaar geleden naar de 
Irisbuurt. Hij heeft twee jongens van 19 en 
16 uit een eerdere relatie die hij als zijn 
eigen zoons beschouwt, hield voor zijn 
tweede hartinfarct in 2002 van vliegeren 
met een karretje op het strand, vissen en 

paardrijden, bakt graag ‘cakes’ (recepten 
bij hem persoonlijk op te vragen), kan 
enorm goed stijldansen (weten we uit 
eigen ervaring), luistert naar muziek 
(Nederlandstalig, Leonard Cohen, Solomon 
Burke) en werkt sinds een jaar of acht 
achter de bar van de Blokhut. 

Niet zo’n kletser
Peer vindt het prettiger achter de bar dan 
ervoor. Hij is in het dagelijks leven niet zo’n 
kletser, vindt hij zelf. Achter de bar gaat 
hem dat gewoon veel makkelijker af.
Als het aan Peer ligt blijft hij actief voor de 
Blokhut tot hij er mee op moet houden. 
Het contract met de Joriskerk de eigenaar 
van de grond loopt in 2015 af en tot dat 
moment wordt het een vraagteken wat de 
toekomst brengen gaat. Maar dat is, zegt 
Peer met een grijns, ‘glazenbollenwerk’. 
Terug naar 2011 dus. Een mooi jaar voor 
de Blokhut, met vooral hoogtepunten. ‘En 
dat begon al meteen met oud en nieuw. In 
vijf, zes jaar tijd is dat uitgeroeid tot een 
heel goeie avond, waar steeds meer ver

schillende mensen uit de buurt binnen
wippen.’ 

Quiz
Verder in Peer’s topvijf: de quizavonden 
(iedere tweede dinsdag van de maand), 
omdat die vaak uitlopen op een on
verwachts feest. ‘Het loopt wel eens min 
of meer uit de hand ja. Op een positieve 
manier, bedoel ik. Van die avonden waarop 
het heeeeeel laat wordt. Of eigenlijk: heel 
vroeg.’ Wat er op zulke avonden gebeurt, 
zal hij nooit loslaten. Al wordt hij 
gemarteld, ‘Whatever happens in de 
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kletser, vindt hij zelf. Achter de bar gaat 
hem dat gewoon veel makkelijker af.
Als het aan Peer ligt blijft hij actief voor de 
Blokhut tot hij er mee op moet houden. 
Het contract met de Joriskerk de eigenaar 
van de grond loopt in 2015 af en tot dat 
moment wordt het een vraagteken wat de 
toekomst brengen gaat. Maar dat is, zegt 
Peer met een grijns, ‘glazenbollenwerk’. 
Terug naar 2011 dus. Een mooi jaar voor 
de Blokhut, met vooral hoogtepunten. ‘En 
dat begon al meteen met oud en nieuw. In 
vijf, zes jaar tijd is dat uitgeroeid tot een 
heel goeie avond, waar steeds meer ver

Agenda Iriswijk
24 dec Kerstdiner Blokhut
31 dec Oud naar Nieuw Blokhut
8 jan Nieuwjaarsreceptie 

Blokhut
en elke woensdagmiddag:

Breakdance in de Blokhut

2011: een terugblik met Peer

2011 was het jaar van de Blokhut. We blikken terug met Peer, de man die zo 
ongeveer vergroeid is met het interieur.

•Lees verder op pagina 2
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De Blokhut zorgt 
voor samenhang 
in de buurt!
In oktober vond er een gesprek plaats 
tussen het kerkbestuur van de st. Joris 
parochie en bewoners van de Irisbuurt. 
Aanleiding was het bouwplan op en achter 
het terrein van de Blokhut. Dit bouwplan is 
inmiddels door de gemeente afgewezen. 
Het kerkbestuur, vertegenwoordigd door 
pastor Wilmink en de secretaris de heer 
van der Grinten, erkende in dit gesprek dat 
de communicatie richting de wijk over dit 
bouwplan niet goed was verlopen. Zij 
beloofde dit in de toekomst beter te doen.
Het belang van het voortbestaan van de 
Blokhut werd in dit gesprek onderstreept. 
Door alle partijen! Het verkopen van de 
grond waarop de Blokhut staat is voor het 
kerkbestuur geen optie, vertelde de pas
toor. ‘Hiermee worden de financiële proble
men van de kerk echt niet opgelost!’. Men 
denkt meer in de richting van huur.
Met ingang van het nieuwe jaar komt 
er een nieuw kerkbestuur voor zuid 
Eindhoven. Dan wordt er ook een ver volg
afspraak gemaakt tussen dit nieuwe 
bestuur en de Blokhut/wijk. Al met al 
was het was een goed gesprek met goede 
intenties.

Eus van Beijsterveldt
Voorzitter Blokhut 

Speeldernis: bewoners eigenaar Car Cleaning terrein?
Op de twee zaterdagochtenden dat er werd gesnoeid op het voormalig 
CarCleaning Terrein, waarbij de hondenbezitters het massaal lieten 
afweten, zijn interessante ideeën ontstaan.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als we 
dit terrein voor de buurt konden be
houden. Een boomgaard aanleggen met 
appels, peren, kersen, noten. Een moes
tuin en een kruidentuintje. Druiven; wie 
maakt de eerste Côte du Dommel? 
Terrasjes en plekken voor picknicks. enz. 
Het is niet onmogelijk. Met een vereni
ging van eige naren en een hypotheek is 
ieders bijdrage uit te smeren over 10 à 

15 jaar. Ik zoek mensen die mee willen 
helpen om dit mogelijk te maken. 
Allerlei juridische aspecten zijn niet mijn 
sterkste kant: hoe wordt verhuizen 
geregeld? Hoe zit het met de wettelijke 
aansprakelijkheid? Wel ke mogelijkhe
den zijn er bij het huidige bestemmings
plan?, enz, enz. Interesse? Mail naar 
byteflyer@tiscali.nl 
Jan van Hal 

Blokhut, stays in de Blokhut’. 
Op drie: koninginnenacht. Ondanks dat 
er in de buurt stemmen opgaan om het 
koningingebeuren op een dag te con
centreren. ‘Voor ons is het veel beter om 
het te verdelen over twee dagen, over 
volwassenen en kinderen. Anders duurt 
zo’n dag echt veel te lang en is er ‘s avonds 
geen hond. Koninginnenacht is altijd heel 
erg gezellig. Ik wil alleen wel bij deze een 
oproep doen voor meer acts tijdens het 
Gouden Tranenbal. Nu zitten we gemid
deld op twee. Vier of vijf zou heel mooi 
zijn.’ 
En dan Het Dak. Dankzij de buurt en vele 
anderen kreeg de Blokhut een nieuw dak 
met overkapping, zodat je voortaan ook in 

de stromende regen even frisse lucht (of 
nicotine) kunt happen.

Kerstavond
Tenslotte koersen we op 24 december af 
op het laatste hoogtepunt: het vijfgangen 
kerstdiner. ‘We hebben dat bedacht omdat 
er veel alleenstaanden in de wijk wonen, 
die misschien wel met hun hart onder hun 
arm lopen. Ik denk dat we plaatsen tekort 
gaan komen...’
Vanaf nu kunnen mensen in elk geval een 
inschrijfformulier ophalen bij de Blokhut. 
‘En daarna hoop ik iedereen te zien tijdens 
oud en nieuw. Vanaf elf uur met een glaasje 
bubbeltjes.’ Een sluitingstijd is er die nacht 
niet. ‘Nee natuurlijk niet. We gaan door zo 
lang het gezellig is.’ 

•Vervolg van pagina 1
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CHRIST,
uw Combinatiefunctionaris 

Jullie hebben me misschien al eens rond 
zien lopen in de Irisbuurt. Ik ben die ene 
jongen met die felrode jas en sport
schoenen aan. Mijn naam is Christ van 
Dorst en ik ben Combinatiefunctionaris 
gebiedsgericht voor de wijk Stratum. Ik 
werk voor Sportformule Eindhoven wat 
onderdeel is van de gemeente Eindhoven. 
Onze doelstelling is om de sportpartici
patie te verhogen in Eindhoven, waarbij we 
proberen in te zetten bij sportverenigingen, 
onderwijs en ook in de wijk. Vandaar dat 
ik ook regelmatig te vinden ben in de 
Irisbuurt.

Trapveldje
Een tijd geleden hebben we het nieuwe 
verharde sportveld feestelijk geopend 
met tal van activiteiten, daarna ben ik tot 
afgelopen dinsdag wekelijks te vinden 
geweest op het sportveld om verschillende 
activiteiten te doen met kinderen en 
jongeren uit de wijk. Op het begin liep het 
nog niet echt storm ondanks de pr op de 

internetsite en de fl yers die uitgedeeld zijn 
in de wijk, maar gelukkig werd het iedere 
week beter. 

Winterstop
Nu worden de activiteiten een tijd stil 
gelegd i.v.m. het weer. Ik hoop in het voor
jaar weer nieuwe activiteiten op het plein
tje op te zetten, want het is belangrijk dat 
er veel gebruik wordt gemaakt van het 
nieuwe sportveld. De kinderen en jongeren 
in de Irisbuurt moeten lekker bezig ge
houden worden met verschillende (sport)
activiteiten zodat ze op een juiste manier 
met elkaar om kunnen gaan. Hier wil ik in 
de toekomst ook sportverenigingen bij 
gaan betrekken.

Mochten er nog wat vragen of opmer
kingen zijn over mij of over Sportformule, 
dan kun je me altijd even bellen of mailen.

Met sportieve groet,
Christ van Dorst
Combinatiefunctionaris Stratum
c.van.dorst@eindhoven.nl
0640055643

BRYAN,
uw Jongerenwerker

Mijn naam is Bryan Raphaëla. Sinds maart 
van dit jaar ben ik de nieuwe Jongeren
werker vanuit Welzijn Eindhoven in de 
Irisbuurt. Jullie hebben me wellicht zien 
lopen tijdens mijn ambulantrondes of 
tijdens de activiteiten bij de Blokhut of op 
het trapveld aan de Adolf van Corten
bachstraat.

Eind november zijn we (Bewoners
organisatie, De Blokhut & Welzijn Eind
hoven) gestart met een breakdance
workshop in de Blokhut. Elke woensdag 
middag kunnen alle kinderen uit de buurt 
vanaf 10 jaar van 15.00 uur  16.00 uur 
gratis breakdance lessen volgen. Dit is de 
eerste offi ciële activiteit die i.s.m. het 
jongerenwerk is opgezet voor de jeugd uit 
de wijk. Wij hopen dat er voldoende 
kinderen aan deel blijven nemen zodat we 
volgend jaar door kunnen gaan met een 
vaste groep.

Daarnaast ben ik in gesprek met wat 
jongens uit de buurt voor een nieuw 
aanbod. 
Hou de site www.irisbuurt.nl goed in de 
gaten om op tijd op de hoogte te zijn van 
wat er allemaal staat te gebeuren.

Voor meer informatie kun je me altijd 
aanspreken als je me ziet lopen of spreek 
me aan tijdens de breakdanceworkshop 
(ook voor ideeën of opmerkingen). 

Even voorstellen
Christ van Dorst en Bryan Raphaëla houden zich bezig met de jongeren in onze 
wijk. Of houden de jongeren hen bezig? In dit artikel stellen zij zich voor.

Christ van Dorst

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.
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Heb je zin en tijd, bak dan dit jaar je 
kerstbrood eens zelf. Dan beginnen 
de feestdagen met de geur van vers
gebakken brood.

Benodigdheden
• 60 gram suiker
• 375 gram bloem
• 60 ml lauwwarme melk
• 30 gram verse gist
• 100 gram gesmolten boter
• een paar druppels rumessence
• een paar druppels amandelaroma
• 1 gemalen nootmuskaatnoot
• 1 mespunt gemalen kardemom
• 150 gram rozijnen
• 75 gram krenten
• 75 gram blanke amandelen, grof gehakt
• 50 gram gekonfi jte sinaasappel, 

fi jngesneden
• 50 gram Franse vruchtjes, 

fi jngesneden
• 100 gram boter, gesmolten
• poedersuiker, om te bestuiven

Bereiding:
1 Roer 1 etl. suiker, 1 etl. bloem en 2 etl. 

melk door elkaar, verbrokkel de gist er
boven en los zo al roerende de gist op.

2 Bestuif met bloem en laat afgedekt 
met plasticfolie, 30 min. rijzen op een 
warme plaats.

3 Verwarm de oven voor op 180˚C 
(hete lucht)

4 Kneed het dan door de rest van de 
bloem, de suiker, melk, boter en 
aroma’s tot een glad en soepel deeg.

5 Kneed er dan de specerijen en al het 
fruit en de noten goed doorheen.

6 Rol het deeg uit tot een dikke lap en 
vouw deze tot een stol.

7 Leg hem op een ingevette en met 
bloem bestoven bakplaat en laat 
30 min. afgedekt narijzen.

8 Bak de stol 45 min.in de oven en 
bestrijk hem met de overige 
gesmolten boter.

9 Laten afkoelen en royaal met 
poedersuiker bestuiven.

Smakelijk en alvast prettige feestdagen!

Klassieke kerststol

Recept 
Eetidee

Een gesprek met Peter van Rijsbergen over de verschillende activiteiten

Novadic-Kentron wordt Dagactiveringscentrum
De wijkbrief die de gemeente onlangs heeft verspreid, windt er geen 
doekjes om. De huidige Dagopvang aan de Kanaaldijk wordt omgevormd 
tot een Dag activeringscentrum en dat is een defi nitief besluit. Op zich 
logisch, want als je teveel inspraak toelaat als gemeente kun je een dergelijk 
project nergens plaatsen. De meeste mensen zullen hier toch een ‘nietin
mijnachtertuingevoel’ bij hebben. 

Dagelijkse activiteiten
Maar wat houdt zo’n Dagactiverings
centrum nou precies in en wat verandert er 
echt? Peter van Rijsbergen, hoofd basis
zorg bij NovadicKentron, geeft aan dat er 
in de praktijk minder gaat veranderen dan 
aan gekondigd. De dagactiviteiten worden 
nu ook al aangeboden. Het gaat om een 
viertal projecten. Zo is er het fi etsproject, 
waarbij door Ergon verzamelde fi etswrakken 
bij de dagopvang gedemonteerd worden.
Verder is er een kookgroep, waarin het 
hele traject van inkopen doen tot koken en 
afwassen sa men wordt doorlopen. Als 
derde noemt Peter het groenproject ‘Blik 
en spuit’. Dit is een project waarbij ze 
samen de straat op gaan om afval op te 
ruimen. En ten slotte is er nog de visvijver 
in Veldhoven, waar aan het onderhoud van 
de vijver gewerkt wordt.

Deelname wordt beloond
Vanuit de dak en thuislozen wordt over 
het algemeen positief gereageerd op al 
deze projecten. Deelname zal overigens 
niet vrij blijvend zijn. Als iemand gebruik 
wil maken van de dagactivering zal hij of zij 
voor zover mogelijk wel mee moeten doen 
met één of meerdere activiteiten. Iemand 
die uiteinde lijk niet mee wil doen, wordt 
geweigerd. De nauwe samenwerking met 
de gemeente geeft NovadicKentron 

weliswaar een stok achter de deur door 
iemand bijvoorbeeld te korten op de 
uitkering. Maar liever spreekt Peter over 
een systeem van belonen en enthousias
meren. Uitein delijk is het de be doeling om 
ze een zinvolle dagbesteding te geven. Je 
kan niet zomaar verwachten dat iedereen 
volle dagen mee kan draaien. De zorg 
wordt daarom op maat aangeboden.

Doelgroep
De bredere doelgroep waar in de wijkbrief 
voor gewaarschuwd wordt, zal volgens 
Peter wel meevallen. Ja, het zijn niet alleen 
meer de verslaafden daklozen, ook de niet 
verslaafde daklozen zullen hun weg moe
ten gaan vin den naar de Kanaaldijk. Maar 
bij de huidige doelgroep ernstige verslaaf
den is in 85% van alle gevallen ook sprake 
van bijbeho rende psychiatrische proble
ma tiek. Wat ze boven dien allemaal met 
elkaar gemeen blijven hebben, is dat het 
gaat om mensen die zich op de laagste 
trede van de arbeidsladder bevinden. 

Vrijwilligers gezocht
Mocht jij je geroepen voelen om iets voor 
die mensen te doen, of spreekt één van 
bovengenoemde projecten je in het bij
zonder aan, schroom je dan niet en meld je 
bij Peter van Rijsbergen aan als vrij williger. 
Stuur hiervoor een mail naar de redactie 

Norm betaald parkeren niet gehaald
De invoering van betaald parkeren met 
vergunningen voor belanghebbenden 
in de Dukaatstraat, Schellingstraat en 
Stuiverstraat is voorlopig van de baan. 
Het draagvlak bleek veel te laag. De 
gemeente was verbaasd over deze 
uitslag. Zeker omdat het verzoek voor 
de mogelijke invoering van betaald 
parkeren juist van de bewoners zelf 
kwam. Kennelijk zien zij toch geen heil in 
de enige oplossing die de gemeente 

aanbiedt voor de parkeerproblemen. 
Vanuit de gemeente is bevestigd dat de 
invoering van betaald parkeren het 
komende jaar in ieder geval niet meer 
op de agenda zal staan voor dit gebied. 
Wat wel op de agenda staat is het 
afsluiten van het Muntplein voor on
rechtmatige parkeerders. Woonbedrijf 
is aan het bekijken hoe dit aangepakt 
kan gaan worden. 
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Vanaf zaterdag 17 december 
tot 40 % korting op alle 
exclusieve kerstversiering

Vanuit ons hart wensen wij
iedereen een liefdevol 2012 toe

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

5611PA Eindhoven
040-2138917 / 06-21231175

WWW.ANTIQUAIRE.NL
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Vrijdag 14 oktober werd in de Blokhut 
door de bewonersorganisatie Irisbuurt een 
Marokkaans buurteten georganiseerd. Zo 
werd oa. een overheerlijke pompoensoep 
en een geurig stoofpotje met lekkere vis 
geserveerd. Smullen!
Het buurteten hoeft haar bestaansrecht 
niet meer te bewijzen. In 2010 werden er 
5 georganiseerd, allen met een inter natio
naal karakter (Spaans, Surinaams, Turks, 

Antilliaans en Amerikaans) waarna in 2011 
de Stamppot en het Marokkaans eten 
volgden. En alle keren zat de Blokhut vol, 
soms té vol.
Het wordt echter steeds moeilijker vrij
willig(st)ers te vinden om ’n dagje voor 
buurtbewoners te koken. De Iriskrant 
roept daarom geïnteresseerden op zich 
te melden via iriskrant@gmail.com. 
Volgende keer ’n Italiaanse pasta? Mmm!  

BUURTETEN
Een goed bezette Blokhut tijdens het buurteten (stamppot) eerder dit jaar.

Agenda Blokhut 
met de feestdagen
Kerstdiner kerstavond
Op 24 december (kerstavond) orga
niseert het bestuur van de Blokhut, 
samen met (andere) vrijwilligers uit de 
buurt, een gezellig kerstdiner voor 
buurtbewoners. Het diner begint om 
18.30 uur en wordt gehouden in de 
Blokhut. Er wordt een 5gangendiner 
geserveerd! 
Prijs: volwassenen €10 en kinderen 
(tot 12 jaar) €5. Kaartverkoop tussen 
9 en 19 december in de Blokhut of op 
de Godschalk Rosemondt straat 14. 
Bij  de kaartverkoop kunt u op geven: 
of u vis, vlees of vege tarisch wilt. Let 
op de affiches!

Van oud naar nieuwjaar!
Op 31 december zijn buurtbewoners 
vanaf 23.00 uur ’s avonds welkom in 
de Blokhut om het nieuwe jaar in te 
luiden. 

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari 2012 (!) organiseert 
de bewonersorganisatie Irisbuurt, 
samen met het bestuur van de Blok
hut een nieuw jaarsreceptie. Vanaf 
15.00 uur zijn buurt bewoners welkom 
om samen met ons het glas te heffen. 
Een toost op weer een jaar goed 
wonen in de Iriswijk! 

Nieuws van de bewonersorganisatie
Eind november was er regulier overleg. Belangrijkste gesprekspunten waren de 
Strategische mobiliteitsagenda van de gemeente (zie elders in deze krant), de jongeren
activiteiten in het speelbos olv Bryan Raphaela, bedrijfsactiviteiten in de wijk (Kortonjo 
Vastgoed BV Lucas Gassel straat, houtschaverij Breitner straat, verkeers situatie Jumbo parkeer
terrein) en een discussie over het mogelijk  
samengaan met buurtvereniging Cingels houck 
en met de bewoners van de Oude Haven. 

‘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 



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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Het algemene idee is om verkeer naar en 
van het centrum van Eindhoven zoveel 
mogelijk met openbaar vervoer of fiets te 
laten geschieden, en de ring te gebruiken 
om van de ene naar de andere kant van de 
stad te rijden. Ook wordt er gedacht aan 
enkele grote parkeerplaatsen aan de rand 
van de stad (transferiums) met openbaar 
vervoer naar het centrum. Verkeer dat niet 
in het centrum moet zijn moet dus ge
weerd worden. Het stimuleren van de ring 
kun je nu al zien door het invoeren van 
gedeeltelijk groene golven. In de aan
komende jaren zal dit zich steeds meer 
uitbreiden.

Wethouders Helms en Fiers hebben deze 
mobiliteitsagenda een jaar geleden aan
gekondigd na het niet accepteren van de 
ontwikkelvisie Kanaalzone en onduidelijk
heid hoe om te gaan met de HOV 3 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer, richting 
Geldrop, Mierlo, Helmond) en de daarmee 
samenhangende heront wikkeling voor de 
Geldropseweg. Helaas zit de HOV 3 lijn 
nog steeds in de hoofden van de gemeente 
en politici, terwijl er geen duidelijk ant
woord gegeven wordt waar om een der
gelijke dure lijn nodig is. Er ligt immers al 

een goede spoorverbinding naar Geldrop?! 
Er worden slechts opmerkingen gemaakt 
dat hiervoor Europees geld beschikbaar 
komt en dat hiermee dus an dere zaken 
ook bekostigd kunnen worden. Wel wordt 
er al gesproken om deze HOV lijn in tijd naar 
achter te schuiven. Er is meer behoefte 
aan een HOV 4 lijn tussen het vliegveld en 
een nieuw spoorstation bij Acht. 

Probleem in de woonwijken?
Maar hoe lost dit alles ons probleem van 
vrachtverkeer door onze wijken op? De 
Irisbuurt ligt dicht tegen bedrijventerrein 
de Kade aan. De vrachtwagens rijden vaak 
door onze wijk omdat er geen goede 
verbinding tussen de Kanaaldijk en de ring 
is. Het is voor vrachtwagens gemakkelijker 
om via de Geldropseweg, de ring op en af 
te gaan dan via het viaductstelsel bij 
de kanaaldijk en de Dirk Boutslaan. In de 
huidige plannen wordt de Dirk Boutslaan 
gezien als de route om van het centrum 
naar de ring te gaan. Er wor den nog 
geen tegenmaatregelen in gepland om het 
vrachtverkeer werkelijk uit de woon buur
ten te mijden. Verder wil men nog steeds 
een groene fietsroute langs het kanaal 
laten lopen (dus een verlaten industrie

terrein met nog steeds vracht wagens). Dit 
is een vreemde keuze. 

Dialoog
De afgelopen weken hebben de verkeers
deskundigen gekozen voor dialoog met de 
burgers. Enkele scenario’s voor de verkeers
stroom in het centrum zijn voorgelegd 
waarin het knippen (verkeersstroom af
snijden), knijpen (het lastiger maken) of 
circuleren (verkeer altijd richting ring 
sturen) geschetst zijn. In groepen werden 
de voor en nadelen besproken en konden 
bewoners hun mening geven. In alle 
schetsen krijgt de binnenring volledig een
richtingsverkeer en wordt de Dirk Bouts
laan als doorstroomroute aan gegeven. Bij 
het circuleren krijgt de Geldropseweg 
eenrichtingsverkeer (rich ting stad).
De bezwaren van de bewoners zullen 
verder geanalyseerd worden en door
gegeven worden naar de commissieleden 
van de gemeenteraad. De planning van de 
mobiliteitsagenda ziet er als volgt uit:
• 1ste helft van 2011: onderzoek en analyse 
• 2de helft van 2011: afweging van 

oplossingsrichtingen (scenarios) 
• 1ste helft 2012: voorkeursrichting, 

ontwerp mobiliteitsagenda en inspraak 
• 2de helft 2012: definitieve 

mobiliteitsagenda en besluitvorming 
gemeente raad 

De gemeente heeft al enkele pagina’s op 
hun website beschikbaar om mee te 
denken. Hierin worden de modellen ook 
meer in detail uitgelegd.

http://www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/ 
DenkmeeoverEindhovenopweg.htm 

Verkeersaanpak Eindhoven
De gemeente Eindhoven wil graag de omgeving bij het station in het 
centrum gaan ontwikkelen. Hiervoor moeten eerst de verkeersknelpunten 
richting centrum en de luchtkwaliteit volgens commissie m.e.r. (milieu
effectrapportage 2009) aanzienlijk verbeterd worden. Dit kan alleen met 
een duidelijke integrale verkeersvisie (de z.g. strategische mobiliteits
agenda). Op 22 november vond er een discussieavond plaats over dit 
onderwerp met bewoners.
 

Werkgroepjes aan de slag tijdens de dis cussieavond over mobiliteit op 22 novem ber in de aula van het Augustinianum.
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• Op de website van de gemeente 
Eindhoven staat nu wat meer informatie 
over de mobiliteitsvisie (wat ook van 
invloed is op de plannen voor de 
Geldropseweg). Drie scenario’s staan 
beschreven. Ook is er een korte vragen
lijst waarmee je een reactie kan geven. 
De informatie is te bereiken via http://
www.eindhoven.nl/nieuws/actueel/
DenkmeeoverEindhovenopweg.htm

• CRA en de gemeente zijn het steeds 
meer eens aan het worden over de 
precieze plannen voor het Tapijtcentrum 
terrein. De gemeente staat niet negatief 
tegenover de plannen van CRA om 
gefaseerd te gaan bouwen, zodat de 
grondgebonden woningen zo snel 
mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 
De plannen worden in de week van 
16 januari voorgelegd aan de werkgroep 
Oude Haven. Wordt vervolgd...

• Heel brutaal: zakkenrollers in de jumbo. 
Het overkwam een redactielid. Even je 
tas niet in de gaten houden en... weg 
portemonnee. Uitkijken dus! Zie je 
fi guren die een beetje verdacht rond
turen, meld het meteen bij de 
klantenservice.

• Er is weer een inbraakgolf in de wijk. 
Bij een van de redactieleden werd 
ingebroken via het bovenlichtje 
(het raampje boven de keukendeur). 
Waarschijnlijk hebben ze gewacht tot ze 
naar haar werk vertrok om toe te slaan. 
Hou dus ook op straat in de gaten of er 
geen vreemde snuiters rondhangen die 

de boel in de gaten houden . Zo ja, meteen 
even de politie bellen: 09008844.

• Het was misschien net iets te druk en 
dus een beetje krapjes, maar gezellig 
was het wel op de Marokkaanse buurt
eetavond in de Blokhut. En te oordelen 
naar de vette complimenten die het 
kookteam na afl oop mocht ontvangen 
was het vooral ook erg lekker. Was er 
toch nog een minpuntje? Vooruit, 
eentje dan: jammer voor al die 
Irisbuurters die ook nog graag mee 
hadden willen eten maar waarvoor 
helaas geen plaats meer was in dit 
eenmalige eethuis. Kijk voor recepten 
op www.irisbuurt.nl. 

• Een aantal buurtbewoners heeft het 
voormalig Car Cleaningterrein, nu 
tijdelijk in gebruik als buurtpark annex 
hondenuitlaatterrein, gesnoeid. 
De eigenaar vond de bomen te hoog 
worden en dreigde met drastisch 
maaien. Het ziet er nu weer fatsoenlijk 
uit. Wel een verzoekje van een honden
bezitter: ruim alsjeblieft de poep op de 
paadjes op! Het is nu hinkstapsprong 
over hondendrollen en dat is jammer!

• Het talent van onze buurtgenoot 
Anja Ligtenberg is ook de redactie van 
National Geographic niet ontgaan. 
In het novembernummer staat een 
prachtige fotoreportage over alterna
tieve vrouwenbesnijdenis. 
Vier bladzijdes met foto’s van ‘onze’ 
Anja en een kort verslag van een 
interview met haar, met recht iets om 
trots op te zijn! Lees meer over haar 
ervaringen in Afrika in de eerste Iriskrant 
van het nieuwe jaar. 

WIST U DATJES...

Op verzoek van de Iriskrant 
schrijf ik een stukje. De be
doeling is inzage te geven wat er 
zoal speelt in de wijk zonder de 
wet op de privacy te verstoren.

Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn 
naam is Erwin van Melis, ik ben sinds 
4 jaar wijkagent in het stadsdeel 
Stratum wijken Den Elzent, Rochus
buurt, Iriswijk, Looijakkers en Haven
hoofd. Sommigen van u kennen me al, 
anderen niet. Ik ben te vinden in het 
bureau aan de Aalsterweg en u kunt 
me bereiken via 
erwin.van.melis@brabantzo.politie.nl, 
09008844 of volg me op twitter via 
@brigadierSTRMce voor een bijna 
dagelijkse update van gebeurtenissen 
in uw wijk.
Kijk op www.politiestratum.nl voor 
algemene info over Stratum en op 
Politiefacebook www.facebook.com/
PolitieEindhoven?ref=tn_tnmn wat ik 
gebruik om wijkbewoners te infor
meren.
De Iriskrant zullen we gaan gebruiken 
voor een driemaandelijkse weergave 
van wat er zoal leeft in de Iriswijk, 
speciaal voor diegenen die niets met 
social media hebben (niks mis mee).
Schroom niet om vragen te stellen via 
mail of een ander kanaal, indien u 
wenst komen we ook bij u thuis. 

M.vr.Gr 
Erwin van Melis

 @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Erwin van Melis
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Eindejaars 
gedachten
Daar waar woorden vallen
als bladeren van de bomen
Vindt men er zelden vruchten onder
Maar jij gaf me witte bloesems
en wel honderd kleuren groen
Het ging vanzelf
je kon er niets aan doen.

Toon Roosen

Geldropseweg 44 - 5611 SJ  Eindhoven

Tel. 040 - 212 00 29
www.afslanksaloneindhoven.nl

z i c h t b a a r  e n  m e e t b a a r  r e s u l t a a t  i n  k i l o ’ s  e n  c m ’ s

strakkere 
billen, benen 

of buik?

De lessen vinden elke woensdagmiddag 
van 15:00 uur – 16:00 uur plaats in de 
Blokhut (Aldof van Cortenbachstraat). De 
data waarop de lessen gegeven worden 
zijn: 21 december, 11, 18 en 25 januari en 
1 februari.

De eerste serie van 10 weken wordt gratis 
aangeboden door de bewonersvereniging 
Irisbuurt, de Blokhut en het Jongeren
werk / HipHopLab040 van Welzijn Eind

hoven. Mocht het een succes blijken dan 
gaat de activiteit door. Deelnemers bet alen 
dan € 25, per 10 weken per deelnemer. 
Inschrijven is niet nodig! Dus iedereen die 
mee wil doen kan gewoon komen.

Voor vragen of meer informatie graag 
contact opnemen met: Bryan Raphaëla 
jongerenwerker Welzijn Eindhoven (Stra
tum) tel: 0652635581 / b.raphaela@
welzijneindhoven.nl 

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Breakdance in the Block(hut)
Iedere woensdag kunnen jongeren in de Irisbuurt meedoen aan workshops 
breakdance. Dat ziet er spectaculair uit. Op 1 hand liften ze zichzelf op. Ze 
staan op hun kop en doen allerlei andere dingen waar wel wat oefening 
voor nodig is. Onze jongerenwerker Bryan heeft zich met deze break
danceworkshops aan zijn belofte gehouden dat hij leuke dingen wilde 
organiseren voor jongeren in de Irisbuurt. De lessen worden gegeven door 
professionele breakdancedocenten. In tegenstelling tot eerdere berichten 
is vooraf aanmelden niet nodig! 



Passie voor antiek en mensen
Paul Rötschke runt al jaren een fraaie an
tiekzaak aan de Hertogstraat. Hij spreekt 
met veel passie over zijn liefde voor het 
inrichten van ruimtes. Zijn groot ste passie 
zit hem echter niet in het materiële, Paul is 
echt een mensenmens. Wat is er mooier 
in het leven dan je medemens helpen?
Dat is ook precies de reden waarom hij 
onlangs een Stargate ruimte heeft ge
bouwd in zijn antiekzaak. Hij heeft de 
helende werking aan den lijve onder
vonden en wilde dat delen met zijn me de
mens. Het is de eerste Stargate in Eind
hoven. 

Hoe werkt het?
Er staat een bed in het midden van een 
hexagramvormig grondwerk. In deze david
ster staan een aantal geënerge tiseerde 
kristallen bollen. Paul legt uit dat deze 
bollen zorgen voor een energie stroom die 
het trillingsniveau van je lichaam op
schroeft. Doordat je cellen harder gaan 
trillen, gaat je lichaam harder werken. Een 

hoger trillingsniveau schijnt positiviteit 
met zich mee te brengen. Paul is ervan 
overtuigd dat je lichaam daardoor het 
negatieve afstoot.

Positiviteit
Die positiviteit straalt hij ook wel echt uit. 
Wie de antiekwinkel binnenloopt voelt 
zich direct welkom. Of je nu van antiek 
houdt of niet, de precisie en warmte 
waarmee de zaak is ingericht doet iets 
met je. Het hartelijke onthaal en de wel
gemeende handdruk versterken dat effect. 
Een klassiek muziekje op de achtergrond. 
Water wordt geserveerd in een prachtig 
glas met een even zo mooie glazen water
kan, terwijl Paul voor zichzelf een simpel 
Grolsch glas gebruikt.

Resultaten
De volgende persoon die binnenloopt, 
wordt wel heel hartelijk onthaald. Paul 
staat voor hem op en biedt hem zijn 
comfortabele fauteuil aan. Het blijkt zijn 
jongste zoon te zijn. Tevens ervarings
deskundige van de Stargate. Toen hij een 
paar weken geleden zijn eerst sessie in de 
Stargate kamer had, was hij erg sceptisch. 
Eigenlijk is hij dat nog steeds, maar hij 

moet wel erkennen dat de resultaten er 
niet om liegen. Hij voelt dat er rust in zijn 
lijf is, spierspanningen en pukkels ver
dwijnen en zijn concentratie gaat duidelijk 
omhoog. 

Ervaring
Na een uur lang praten is het tijd om het 
zelf maar eens te ervaren. De schoenen 
gaan uit, de kaarsjes aan en je gaat liggen 
op een bed onder een lekker warme deken. 
In je handen houd je twee metalen bollen 
vast, je verankering met de aarde. Door de 
koptelefoon hoor je meditatieve teksten 
en muziek. ‘Voel ik al iets?’, vraag je je 
direct af. Je hoort je darmen rommelen. 
Misschien is dat wel door de energie
stroom. Opeens lijkt het alsof je een stuk 
tijd mist, ben je in slaap gevallen? Je was 
het toch allemaal zo bewust aan het 
observeren? Toch liegt de klok niet, je bent 
een uur verder. Is mijn lichaam nu een stap
je dichter bij de perfecte balans? De ge
volgen van deze behandeling zul je lang
zaam ontdekken, maar de verande ringen 
zijn in ieder geval blijvend, verzekert Paul me. 

Uiteraard kost een behandeling geld (de 
landelijk vastgestelde tarieven zijn terug 
te vinden op www.niburuhealth.nl), maar 
Paul weigert het als een commerciële in
vestering te zien. Voor hem zijn de resul
taten veel belangrijker. Vol trotst vertelt hij 
hoe hij zelf al zijn chakra’s in balans heeft. 
Maar het doet hem bovenal goed om te 
zien hoeveel baat zijn zoon er bij heeft.

Jongeren
Paul heeft bij zijn drive om mensen te 
helpen een bijzondere interesse voor 
jongeren. Zij vormen immers de toekomst, 
maar zitten nu in een pittige levensfase. Hij 
zou graag als een vangnet fungeren voor 
ze. Zijn zoon stelt gekscherend voor om 
de Stargate te gebruiken tegen een kater 
na een avondje stappen. Daar zou papa de 
jongeren vast wel mee kunnen bereiken! 
Paul kan daar hartelijk om lachen. Als dat 
de manier zou zijn om in contact te komen 
met jongeren en ze te kunnen helpen, dan 
zou hij het nog doen ook. Toch kan hij het 
niet laten om nog even in te gaan op het 
voorbeeld van het stappen en wat dat met 
je lichaam doet. Hij velt daar helemaal 
geen oordeel over. Integendeel. Volgens 
Paul gaat het vooral om bewustzijn. Het 
bewust zijn van je krachten en het be
wustzijn van de dingen die je doet en de 
gevolgen die daarbij horen. 
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Een interview met een bevlogen buurtbewoner

Stargate, ervaar het zelf!
In de Iriskrant belichten we vaker bijzondere bedrijfjes in de buurt. En 
dat zijn er veel! We hebben het al gehad over drijven op zout water, 
neurolinguïstisch programmeren (NLP) en een bedrijf dat helpt bij 
computerproblemen. Nu iets heel anders: Stargate. Nee, dit is geen 
aankondiging voor de allernieuwste 3D fi lm. Stargate is een behandeling 
om meer in je eigen kracht te komen. Dat klinkt misschien wat zweverig, 
maar de resultaten zijn dat volgens buurtbewoner Paul allerminst.

BELEEF STARGATE
• ver� jning van celstructuren
• zenuwbehandelingen op kosmisch niveau
• veranderingen van trillingen
 in en om het lichaam
• diepe reiniging van de aura
• kundalini verschuivingen rondom het 

stuitbeen, voor een verbeterde waarneming
• reiniging van de chakra’s

Niburu Health Centrum Eindhoven 
Hertogstraat 29a • 5611PA Eindhoven
06 - 57 16 75 01   •   06 - 21 23 11 75
paul.r@hccnet.nl • www.niburuhealth.nl



DE FONTEIN

• klein meubelen

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

• kroonluchters

• spiegels

damesmode •
assesoires •

sieraden •
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Tot die nacht in 2009. Ik liep terug van 
Stratumseind naar vriendin J. waar ik 
tijdelijk logeerde. Toegegeven: het was 
laat. Een uur of drie. Ter hoogte van de 
Tuin straat hoorde ik een mompelende 
mannen stem. 

Ik draaide me om dacht in een split second 
dat hij misschien de weg wilde vragen. 
Inderdaad, mijn neus voor ongure types 
was tot dan toe niet zo om van naar huis 
te schrijven. Want hij wist heel goed waar 
hij naartoe wilde. Richting pin automaat. 
Met mijn pasjes. ‘Tas’, gromde hij met een 
Oostblokaccent. Tas?, dacht ik. Ineens 
snapte ik de uitdrukking: nie mand weet 

van te voren hoe hij handelt in een 
crisissituatie. En wat voor debiele ge
dachten er dan in je hoofd kunnen op
borrelen. Zoals: wat zit er eigenlijk in die 
tas? Kan ik dat missen? Hmm, jammer van 
die nieuwe mascara. En fuck: de sleutels 
van J. zitten er in. In een impuls wilde 
ik met hem gaan onderhandelen. Zoiets 
zeggen als: luister, jij mag die tas, maar ik 
wil de sleutels houden. En mijn mobiel. 
Mobiel. Mobiel! Dat ik daar niet eerder aan 
gedacht had. Het zou mijn redding kun
nen zijn. Ik zou hem ermee af kunnen 
schrikken. Zo onopvallend mogelijk pro
beerde ik ‘m uit het voorvak te vissen. Dat 
kon niet op zijn waardering rekenen. ‘Hier’ 

zei hij en wees naar mijn hand. Ik werd 
boos. Dacht aan al die telefoonnummers 
die ik dan kwijt zou raken. Waar haalde hij 
eigenlijk het lef vandaan om er met mijn 
bezit vandoor te gaan? 

De Oostblokjongen bleek totaal niet onder 
de indruk. Om te laten merken dat het 
menens was, stopte hij zijn hand in zijn zak 
alsof hij er iets levensbedreigends uit wilde 
halen. Er viel duidelijk niet te onder
handelen. Ik gooide tas en mobiel in zijn 
richting en liep weg. Met een hartslag van 
tweehonderd en zonder om te kijken.

Sindsdien ben ik op mijn hoede. Zonder 
pepperspray, maar wel met dat aapje op 
mijn schouder. Blijkbaar is het gewoon de 
realiteit dat mensen die het slechter 
hebben spullen van een ander afpakken. 
Je portemonnee jatten bij de Jumbo terwijl 
je melk koopt voor je kinderen, of bij je 
inbreken om een laptop te scoren. Dat 
je veiligheidsgevoel daar een onherstel
bare deuk van oploopt, is jammer maar 
helaas. Die gasten kunnen in elk geval 
weer een shotje financieren. Of een tray 
bierblikken.   

Inburgeren in de Iriswijk (7)
Nog niet zo lang geleden leefde ik in de veronderstelling dat ik onkwetsbaar 
was. Niet op emotioneel, maar op straatniveau. De berichten in de krant 
over aanrandingen, verkrachtingen, berovingen, knokpartijen en meer van 
dat soort nachtmerries lapte ik min of meer aan mijn laars. Ondanks dat ik 
misschien wel in de crimineelste stad van Nederland woonde, maakte het 
idee dat ik op mijn hoede moest zijn met een bus pepperspray in de aanslag 
me alleen maar nog rebelser. Ik liet mijn leven toch zeker niet regeren door 
angst? Voor mij geen aapjes op mijn schouder. 

Wie wil dit nu niet?
Caravan te koop op bijzondere plek
Jarenlang (44 keer in 4 jaar) hebben wij 
genoten van een plekje in Noord- Frankrijk, 
op 3 uur rijden vanaf Eindhoven. Een 
caravan op een kleine rommelige camping, 
zoals dat heet echt Frans. Met wel alles er 
op en er aan en 6 kilometer van zee. In een 
mooie verrassende omgeving (Terre des 2 
Caps), met voldoende cultuur, natuur, 
folklore, historie en rust. Vissersdorpjes, 
videgreniers, brocantes en plaatselijke 
marktjes, musea, oorlogs monumenten etc.

Maar ons leven is aan het veranderen en 
sommige dingen gaan niet meer vanzelf
sprekend. Daarom is het voor ons tijd om 
afscheid te nemen van dit plekje en andere 
mogelijk heden te zoeken ter vermaak en 
vertier.
Onze caravan: Chateau Caratt 440, ken
teken WT-42-JF van 2841998, is daarom 
te koop. 

Meer weten? Neem contact op met Henny 
en Jan, J v Eindhoven straat 7: 0402111772 
of: hennygevers@tiscali.nl. De caravan 
kan evt. ook naar Eindhoven gebracht 
worden. 

Blokhut zoekt barman/vrouw
Het bestuur van de Blokhut is op zoek naar een gezellige 
barman of vrouw. Deze man/vrouw draait samen met Peer 
Verleg bardiensten. Wie voelt zich geroepen? Het is leuk 
werk; gezellige feesten en fantastische buurtactiviteiten. Heb 
je belangstelling of wil je meer informatie? Bel dan even met 
Peter Verleg: 0646022493 

Ingezonden mededeling



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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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Blikopener: het venster waardoor buiten naar binnen komt
Als vrijwilliger van het Rode Kruis wilde ik 
hier meer over te weten komen en ben een 
middag op bezoek geweest bij iemand die 
gebruik heeft gemaakt van Blikopener. Hij 
is 73 jaar, woont in Eindhoven en heeft 10 
jaar gezorgd voor zijn zieke vrouw. Zij leed 
aan longkanker en COPD en is ruim een 
jaar geleden overleden. ‘Het was een 
moeilijke tijd van intensieve verzorging,’ 
vertelt hij. ‘Ik heb het heel graag gedaan, 
maar kwam zelf ook bijna niet meer de 
deur uit, want ik kon mijn vrouw niet alleen 
laten. Als de wijkverpleegkundige of mijn 
hulp er was, kon ik heel snel even naar AH 
voor een boodschap of naar de bibliotheek 
om nieuwe Engelse literatuurboeken te 
halen, die mijn vrouw graag las, maar 
verder kwam ik nergens. Toen ik na haar 
overlijden na 10 jaar weer echt buiten 
kwam, was ik van alles vervreemd en viel ik 
in een groot gat. Er was zoveel veranderd.’ 

Computer in bruikleen
‘De wijkverpleegkundige van Zuidzorg heeft 
toen de wijkcoördinator van het Rode 
Kruis in Eindhoven ingeschakeld. Zij is bij 
mij thuis eens een praatje komen maken, 
om te bekijken wat het Rode Kruis voor mij 
kon betekenen. Eén van de voorstellen was 
om deel te gaan nemen aan het project 
Blikopener. Je krijgt dan een computer van 
het Rode Kruis in bruikleen en een 
vrijwilliger komt je hierop wegwijs maken. 
Voor mij was dat Jan. Hij heeft mij met veel 
geduld geleerd stukjes te maken in Word, 
emails te versturen naar bekenden en om 
te gaan met internet. Er is een wereld voor 
me open gegaan. Later heb ik zelf een 
computer gekocht, want ik vond het leuk 
en wilde hiermee doorgaan, maar voelde 
me bezwaard om langer gebruik te maken 
van de computer van het Rode Kruis. Als ik 
er zelf een aan zou schaffen, zou iemand 
anders hier weer plezier van kunnen heb
ben en zijn blik kunnen verruimen.’

Meer weten?
Mocht u meer willen weten over het project 
Blikopener of kent u iemand in uw om
geving waarvoor dit van grote waarde zou 
kunnen zijn, neem dan contact op met 
het Rode Kruis Eindhoven e.o. Zij kunnen u 
verder informeren en beoordelen of u 
hiervoor in aanmerking komt Telefoon 
(040) 2443311 of eindhoven@redcross.nl.
Mary van Vlokhoven 

Griezelend door de Irisbuurt, Halloween 2011
Op 29 oktober begon de avond zo vredig met een lampionnenoptocht door de 
buurt voor de allerkleinsten. Gewapend met lichtjes zag de enorme stoet kinderen 
er prachtig uit.
Maar niet veel later brak het geweld los voor de grotere kinderen, bangmakend 
verkleed trotseerden ze bebloede geesten, beestachtige gedrochten, sp(r)ookjes
figuren en zombies. Niet alleen de kinderen werden de stuipen op het lijf gejaagd, 
ook de moeders moesten het ontgelden en gilden er lustig op los. Een enkele 
deelnemer hield het niet vol en verliet met een lijf vol schrik het Halloweentoneel. 
Halverwege de tocht konden de deelnemers bijkomen bij het landgoedje van Geert 
Tiersma. Een grote pan warme chocomel stond te dampen en voor de trillende 
ouders was er een alcoholisch drankje. Al met al was het goed georganiseerd en 
zagen de ‘doden’ er angstaanjagend mooi uit. 

Eén van de projecten van het Rode Kruis in Eindhoven is het project 
Blikopener, een project dat mensen wegwijs maakt op de computer. Het is 
bedoeld voor mensen die om een bepaalde reden geïsoleerd zijn geraakt, 
bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken die aan bed gekluisterd zijn en 
daardoor niet meer naar buiten kunnen. 

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
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 Column Fietsen

I R I S
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

Een weekend als ieder ander. De oudste vertrekt vroeg in de 
avond naar vrienden. Ook de jongste gaat naar een vriend. 
Rond 10 uur is de jongste thuis en al snel verdwijnt hij met 
telefoon en laptop naar zijn kamer. Om half 1 belt de oudste, 
manlief neemt op, maar wakker geworden van de telefoon 
luister ik mee en hoor paniek aan de andere kant van de lijn. 

Gelukkig is er niets met hemzelf aan de 
hand, maar wel is zijn fi ets gestolen. Het 
was een goede dure fi ets en hij fi etste zo 
fi jn. Helaas net niet meer verzekerd. Een
maal thuisgekomen hoor ik hem vragen of 
ik erg boos ben. En nee, ik ben niet boos op 
hem. Ik vind het vooral erg voor hem. Had 
hij eindelijk een fi jne fi ets, en nu is hij weg. 
Hij slaapt er slecht van. En wij ook. Waar 
halen we zo snel een andere fi ets vandaan? 
Maandag zal hij toch naar school moeten. 
We hebben nog een oud wrak in de garage 
staan. Dan moeten we die maar even 
rijklaar maken, zo goed en zo kwaad als 
dat gaat. De volgende ochtend lopen we 
gezamenlijk naar de auto. Bij uitzondering 
wordt er een bezoek gebracht aan de kerk. 
Hé, waar is de fi ets van de jongste? Wel 
GVD, die stond tegen de muur! Ja, de 
verkeerde kant van de muur, namelijk 
buiten de tuin in plaats van binnen. Maar 
waar is die nu?
Verontwaardiging maakt zich van ons 
meester. Dit kan toch niet waar zijn? Maar 
ja hoor. Het is wel waar. Ook deze fi ets is 
weg. Woedend ben ik.

Wie haalt het in zijn hoofd om met zijn 
lange vingers aan andermans spullen te 
zitten? Met welk recht denken mensen dat 
ze zich onze spullen mogen toeeigenen? 
Dit is de derde fi ets die gestolen wordt 
binnen 4 maanden! In juni mijn spiks
plinternieuwe fi ets en nu deze twee. En als 
dit nu nog voor het eerst was, maar nee 
hoor! In de afgelopen jaren zijn er met 
grote regelmaat fi etsen van ons gestolen. 
Soms een oude ‘stap’fi ets die we niet 
te zeer zouden missen, maar meestal 
gewoon goede fi etsen. En niet gestolen 
terwijl de fi ets geparkeerd stond bij het 
station of bij het café, maar in onze eigen 
Irisbuurt. Zelfs de driewieler van de jong
ste is gestolen toen hij 2 jaar was. Hij was 
per ongeluk in de speeltuin blijven staan 
en de volgende ochtend was hij weg. Met 
welk recht? Was hij plotseling niet meer 
van ons? Alleen omdat we er geen drie
dubbel slot om had gedaan? Waarom 
denken sommige mensen dat ze zomaar 
spullen van een ander mogen pakken? We 
werken verdorie hard voor ons geld en 
kunnen ons niet zomaar een nieuwe fi ets 

veroorloven. Laat staan twee nieuwe fi et
sen! Voor een nieuwe fi ets moeten we 
sparen. Van het geld dat er maandelijks 
overblijft nadat alle vaste lasten en boter
hammen zijn betaald. Vaak is dat niets en 
als we ons best doen soms een beetje. Met 
alle beetjes bij elkaar hebben we na een 
hele poos die nieuwe fi ets of driewieler 
kunnen kopen. En dan wordt die zomaar 
door iemand meegenomen. Iemand die er 
niet hard voor gewerkt heeft, iemand die 
er niet voor gespaard heeft, iemand die 
zomaar pakt wat hij hebben wil. Met welke 
reden denkt hij of zij dat te mogen doen? 
Wie is hij of zij eigenlijk? Ik zou het graag 
willen weten! 

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