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Bouwactiviteiten in de Irisbuurt
De Iriskrant schrijft regelmatig over leegstand, sloop en nieuwbouw van
(bedrijfs)panden en terreinen in de Irisbuurt. Voor 2012 ligt een aantal
plannen klaar om uitgevoerd te worden. Tijd voor een update.

Gesloopte gebouwen aan de Lucas Gasselstraat

Over het terrein aan de Lucas Gasselstraat
schreven we al eerder. Wie dit nog eens wil
nalezen kan uiteraard op de website
terecht (www.irisbuurt.nl). Daar staan ook
de tekeningen hoe de bedrijfsunits er
straks uit komen te zien.
Eind 2011 werd door de gemeente in de
Blokhut een inloopmiddag georganiseerd.
Hoewel de buurtbewoners aan de Breitner
straat, L. Gasselstraat, Cortenbachstraat
en Sonniusstraat blij zijn dat er nu eindelijk
wat gaat gebeuren met het terrein is er
toch nog ongerustheid ontstaan, bijvoor
beeld over de hoogte. Het complex (ruim
7 meter hoog) komt vlakbij de woonhuizen
van de Franciscus Sonniusstraat en Adolf
van Cortenbachstraat te staan. De plannen
liggen ter inzage bij de gemeente.
De sloop is voortvarend verlopen, zo voort
varend zelfs dat de sloper op een zaterdag
morgen wat gas terug moest nemen om
dat de hele Irisbuurt nog lag te slapen.
Een exacte datum voor de start is zoals
gebruikelijk nog niet bekend. Dit hangt af
van meerdere factoren en vanzelfsprekend
houdt de Iriskrant u op de hoogte wanneer
meer details vrijkomen over aanvang en
duur van de bouw.

Åre (Drankurgel terrein)
Half maart is de verkoop gestart van de
geplande woningen op ‘t Drankurgel
terrein. Ben je nieuwsgierig naar de plan
nen? Loop dan op dinsdagen en donder
dagen van 15:0020:00 en op zaterdagen
van 11:0015:00 eens binnen bij het
tijdelijke Komarkantoor op het parkeer
terrein van ‘t Drankurgel. Of neem een
kijkje op: www.areeindhoven.nl.

Parkeerterrein Jumbo/Aldi
Een andere, wat kleinere bouwactiviteit
staat in april gepland op de Jumbo par
keerplaats. Al langer is er overleg gaande
tussen Jumbo, gemeente, GolfPlaza en be
wonersorganisatie Irisbuurt over de on
veilige verkeerssituatie bij de Jumbo, zowel
bij de in en uitritten aan de Geldropseweg
als op de parkeerplaats zelf. Jumbo heeft
nu een verkeersplan ont wikkeld met als
doel de verkeerssituatie veiliger te maken.
Aan de Geldropseweg komen meerdere
spiegels te hangen, er komt een belijning
op de parkeerplaats om de auto’s de juiste
richting op te sturen (deels gerealiseerd).
Voor de containers wordt een overkapping
gebouwd. Een pluim voor de Jumbo super
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markt en met name voor bedrijfsleider
J. van Tol die zich sterk heeft gemaakt om
financiën hiervoor vrij te krijgen.

Irishof
Tenslotte de plannen m.b.t. de Irishof (voor
heen Iristuinen), waarover eind februari
eveneens door de gemeente in de Blokhut
een inloopmiddag werd georganiseerd.
Uit voerder van de plannen is Bouwfonds
Ontwikkeling, de vastgoedtak van de
Rabobank. In april van dit jaar, na akkoord
door de welstandscommissie, wil deze de
benodigde bouwvergunningen gaan aan
vragen. In het meest gunstige geval zou
dan eind dit jaar begonnen kunnen worden
met bouwen en wanneer dit volgens
planning verloopt zou het complex begin
2014 opgeleverd kunnen worden, maar
nogmaals, dit volgens het meest gunstige
scenario.
• Lees verder op pagina 2
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Laat je inspireren door Bram Bakker

‘Liever een marathon dan een burnout!’
Bram Bakker, ook wel de tvpsychiater
van Nederland genoemd, komt op dinsdag
10 april naar de Irisbuurt om een inter
actieve voordracht te geven. Bakker is
naast psychiater, ook schrijver, columnist,
veelgeziene gast bij radio en tvprogram
ma’s en verdienstelijk hardloper. Hij is
ervan overtuigd dat mensen beter kunnen
gaan bewegen, dan pillen slikken. Ben jij
nieuwsgierig naar de effecten van hard

lopen op je lichaam en geest? Of heb je
gewoon zin om deze inspirerende, maar
zeker ook eigenzinnige persoonlijkheid
eens te horen spreken? Zorg dan dat je op
dinsdagavond 10 april voor 19:30 bij de
Run2Day winkel bent.
De avond is gratis toegankelijk, meld je
wel even van te voren aan via de website
(eindhoven.run2day.nl), want het aantal
plaatsen is beperkt.

• Vervolg van pagina 1

Het plan behelst 8 bedrijfseenheden,
53 zgn. grondgebonden woningen, allen
2 hoog met puntdak en circa 95 parkeer
plaatsen. De bedrijfunits gaan met de
voorzijde grenzen aan de Breitnerstraat,
de woningen komen daarachter te liggen.
Ook over deze bouwplannen zijn de be
woners uit de Irisbuurt voorzichtig positief.
Hoewel het jammer is voor de enthousiaste
hondenbezitters in de wijk, die hun hon
denterreintje kwijtraken, is de buurt blij
dat er nu eindelijk wat gebeurt met het al
lang leegstaande terrein.

Telefooncirkel kan levens redden
EINDHOVEN – Stel u woont alleen. U valt en bent niet meer in staat om bij
de telefoon te komen om iemand om hulp te vragen. Hoe lang zal het duren
voordat iemand u vindt? U leest hier regelmatig over in de krant en dit is
een schrikbeeld van veel alleenstaanden.
Die angst is onnodig, want u kunt zich
aansluiten bij één van de telefooncirkels
van het Rode Kruis Eindhoven. Dit geldt
voor de inwoners van Eindhoven, Aalst
Waalre, Son en Breugel, Nuenen en Geldrop.
Op een vast tijdstip belt iedere ochtend
één van de vrijwilligers van het Rode Kruis
Eindhoven de eerste deelnemer van de
bellijst. Als alles in orde is belt deze de
tweede deelnemer en vervolgens bel
nummer twee weer de derde, net zolang
totdat de laatste deelnemer de vrijwilliger
weer belt. Zo weet deze dat iedereen in
goede staat de dag weer is begonnen.

Als iemand de telefoon niet beantwoordt
dan start er bij het Rode Kruis een
procedure om uit te zoeken wat er aan de
hand is en ze stoppen pas als dat duidelijk
is. De deelname is gratis. U hoeft zich
alleen maar aan te melden bij het Rode
Kruis Eindhoven.

Wilt u meer weten, neem dan contact op
met Ria van Ingen van het Rode Kruis
Eindhoven e.o. tel.: (040) 2434696 of
email: socialehulp@rodekruiseindhoven.nl.

Toekomstige bouw Iristuinen

Het oorspronkelijke plan van Bouwfonds
voor het voormalige bedrijfsterrein is van
tafel. Dit na bezwaren van bedrijven aan de
Breitnerstraat. Die verwachtten dat nieuwe
bewoners zouden gaan klagen over over
last. Ook kon er geen geschikte exploitant
gevonden worden voor de geplande zorg
woningen. De Iriskrant gaat de bouw
activiteiten op het voormalige Car Cleaning
terrein voor u volgen.

BELEEF STARGATE

Ervaar een diepe, innerlijke activering en zuivering

• verfijning 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

Health

Speciale prijs voor Iriswijkbewoners! Op vertoon van deze advertentie betaalt u voor een
korte behandeling € 25,- (i.p.v. €45,-) en voor een lange behandeling slechts € 50,- (i.p.v. € 75,-)
Indien het entreebedrag een belemmering is om te komen, voel je dan toch welkom en vrij om datgene te betalen wat
je kunt missen of waar je je goed bij voelt. Zo creëren we draagkracht en helpen we elkaar op een positieve manier.

Niburu Health Eindhoven

Hertogstraat 29a • 5611PA Eindhoven (Tegenover Diagnostisch Centrum)
06 - 57 16 75 01 • 06 - 21 23 11 75 • niburueindhoven@gmail.com • www.niburuhealth.nl

2

De Amerikanen komen!

Na jarenlang meetings bezocht te hebben willen Ad de Laat en zijn vriend
Erik Kootkar in het weekend van 1213 mei zelf een Amerikanen mini
meeting organiseren bij de Blokhut. ‘Het mooie van deze bijeenkomsten is
dat er alle rangen en standen op afkomen, het is altijd feest en iedereen is
gelijk.’ Bij de Blokhut komen zo’n 15 auto’s te staan, denk aan een Cadillac,
Ford, verschillende Chevrolets en misschien een Hot Rod. De reden dat ze
dit in de krant willen hebben, is om te vertellen dat ook wijkbewoners van
harte welkom zijn.
Erik vertelt met een enorme glimlach dat
hij net zijn droomAmerikaan heeft ge
kocht: een roomwitte Lincoln Continental.
De wagen kan nog niet worden bewonderd
tijdens de ontmoetingsdag, want hij heeft
een grondige opknapbeurt nodig. Volgens
Erik is dat een groot deel van het plezier:
‘Kijk, je kunt het laten doen voor veel geld,
maar het is natuurlijk veel leuker om de
auto zelf op te knappen, de goede on
derdelen te vinden en precies weten wat je
gedaan hebt.’

De mannen kennen elkaar al 20 jaar via
het werk, kochten ooit samen een oude
Mercedes waar ze een week aan lasten. De
klik was er, toch duurde het een hele tijd
voor Ad aangestoken werd door het
Amerikanenvirus van Erik en ze echte ma
ten werden, nu zo’n 6 jaar geleden. Niet
lang daarna kocht Ad een Chevrolet Chevy
Van en een Trike. Het is geen geheim dat
hij met z’n Trike naar meetings ging.
Hoewel Erik het aanvankelijk niet zag
zitten, haalde Ad hem over om naar de

Amerikanenmeeting in Gemert te gaan.
Dit werd zo’n doorslaand succes dat ze nu
een paar keer per jaar met een vast groepje
vrienden gaan. En nog beter, zelfs hun
vrouwen gaan inmiddels mee. Dikke pret.
Omdat hij meer mensen wilde laten ge
nieten van zijn wagens en om geld te
verdienen om deze hobby te kunnen
bekostigen, is Erik is een bedrijfje gestart
om mensen te vervoeren in zijn Ameri
kanen. Denk aan bruiloften, gala’s, feesten
en filmproducties. Ad is een van zijn
chauffeurs. De verhalen vliegen me om
de oren, het is duidelijk dat Ad de span
nendste ritten meemaakt.
Wil je prachtige Amerikanen zien en span
nende verhalen horen, kom dan een kijkje
nemen op 12 of 13 mei, iedereen is
welkom. Meer info:
http://chevroletoldtimervervoer.nl

3

Recept
Eetidee
Sinaasappel-cheesecake met frambozen
(voor circa 12 personen)

Benodigdheden
• 125 gram zachte boter
• 150 gram ﬁjne tafelsuiker
• 2 eieren
• 50 gram zelfrijzend bakmeel
• een halve theelepel bakpoeder
• 450 gram volle kwark
• 2 eetl. sinaasappelsap
• 2 eetl. geraspte sinaasappelschil
• 60 gram bloem
• 2.5 dl creme fraiche
• 200-300 gram verse frambozen

Bereiding:
1 Meng voor de bodem 50 gram boter,
50 gram suiker, 1 losgeklopt ei,
bakmeel en bakpoeder en kneed
of roer tot een glad mengsel.
2 Schep het mengsel op de bodem van
een ingevette springvorm van circa
22 cm doorsnede en strijk de boven
kant glad.
3 Laat voor de vulling de kwark ca.
1 uur uitlekken in een zeef.
4 Klop 75 gram boter luchtig met
100 gram suiker, doe er de sinaas
appelrasp en het sap en 1 losgeklopt
ei door.
5 Spatel de bloem erdoor.
6 Meng kwark en creme fraiche en
spatel ook dit door het sinaasappel
mengsel.
7 Schep het mengsel in de springvorm
op de deegbodem en bak de cheese
cake ongeveer 1,5 uur in het midden
van een voorverwarmde oven op 160˚C.
8 Laat de cheesecake in de vorm af
koelen en garneer royaal met de
frambozen.
Voor een snelle variant van deze cheese
cake kan de bodem worden gemaakt
van 60 gram gesmolten boter en 150
gram verkruimelde koekjes.
Puur genieten!!
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Het is al weer even geleden maar toch nog leuk om te vermelden dat op zondagmiddag
8 januari veel buurtbewoners het jaar goed zijn begonnen. Ze brachten een bezoek aan
de traditionele nieuwjaarsborrel in de Blokhut. Een mooi moment om samen met je
buren het glas te heffen en te proosten op een goed 2012!

Kinderdagverblijf

De Kersentuin
Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim
kinderdagverblijf op antroposoﬁsche grondslag.
Wij zijn gevestigd middenin de Rochusbuurt
en voorzien van een grote buitenspeelplaats.
Wij bieden plaats aan een babygroep, een
peutergroep en een buitenschoolse opvang.
De groepen zijn klein van omvang zodat wij de
kinderen individueel kunnen benaderen. Er is een
team van vaste leidsters omdat volgens ons een
veilige omgeving begint met vertrouwde gezichten
en een herkenbare benadering.
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend
van 07:30 uur tot 18:30 uur.

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl
Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven
E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411

Asjeblief
Dank je wel
De seizoenen kleuren mijn dagen
Andermans zorgen kan ik ook nog dragen
De winter was te doen zonder iets
Nu voel ik weer de lente in de knop
En ook de nieuwe vorm van liefde in mijn kop

Enthousiaste organisatoren gezocht!
Op 30 april is het weer zover: Konin
ginnedag, het gezelligste oranje
feest van het jaar! Dit jaar zijn we op
zoek naar enthousiaste vrijwillig
(st)ers die het leuk vinden om iets
voor de kinderen uit onze buurt te
organiseren. Vanuit de bewoners
organisatie is er dit jaar helaas geen
personele capaciteit beschikbaar.

Een nieuw licht
Heeft met smaak toch niets te maken
Je voelt handen om je heen
En nieuwe woorden voor beminnen
Ja een nieuwe lente kan beginnen

Wat gebeurt er zoal op zo’n dag?
Kindervrijmarkt, loterij, bingo, kinderspel
letjes buiten, springkussen, barbecue, et
cetera. De bewonersorganisatie heeft er
budget voor. Vind je het leuk om aan te
pakken en deze dag mede tot een succes
te maken? Stuur je ideeën en budget
aanvraag dan zo snel mogelijk door naar
herman@irisbuurt.nl of hester@irisbuurt.nl
en wij nemen contact met je op.

Ik knipper nog even met mijn ogen
Voor de zomer begint
De tijd gaat o zo snel
Wie het ook verzint
Maar hoe het ook verder moet
Moeder de tijd staat ons goed
Het maakt ons niet echt ouder
Met soms een klopje op je schouder

Kennelijk vinden wij het heerlijk dat onze buurtsuper elke zondag van 16:00 tot 19:00 uur open is. Dat zou je
tenminste denken als je enorme de rijen voor de kassa’s ziet.

Toon Roosen

Cursus
kunstgeschiedenis
Vooraankondiging:

Aan alle
wijkbewoners!
Openbare jaarvergadering van de
bewonersorganisatie Irisbuurt.

De

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment
Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

houten speelgoed

houten speelgoed
In De Vlinder gaat er een wereld voor je open. Je vindt hier
het grootste assortiment houten
speelgoed van Eindhoven e.o.
Er is een ruime keuze voor
baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen en ze hebben er merken zoals: Haba, Selecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook poppen, spellen, boeken, nostalgisch speelgoed en veel hebbedingetjes.

Op dinsdag 17 april houdt de bewoners
organisatie de jaarlijkse openbare verga
dering. Wij willen als bewonersorganisatie
alle wijkbewoners van de Irisbuurt van
harte uitnodigen om hierbij aanwezig te
zijn. Op deze avond vertellen we wat we in
2011 gedaan hebben en wat we in 2012
nog allemaal gaan doen.
Wanneer: dinsdag 17 april
waar:
Blokhut
tijd:
20:30

De kofﬁe staat klaar !

Bij voldoende belangstelling start er in
het najaar (ongeveer half oktober) een
cursus kunstgeschiedenis gegeven
door Jan van Hal. De cursus omvat 10
lessen van anderhalf uur in de avond
uren. 30.000 jaar kunstgeschiedenis,
niet uitputtend natuurlijk, maar alle
belangrijke cultuurperioden en stro
mingen komen aan de orde. Waar
nodig extra informatie over kleurleer,
compositie, proporties, grafische tech
nieken enz. Met veel beeldmateriaal en
de nadruk op de betekenis van het
beeld in ons dagelijks leven.
In de volgende editie van de Iriskrant
vind je meer informatie, ook over de
kosten en de inschrijvingsmogelijk
heden. Wil je voor die tijd al informatie?
Mail naar: byteflyer@tiscali.nl
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Running dinner
Running dinner, ja het was even
rennen om op tijd aanwezig te
zijn bij het voorgerecht. Bij een
running dinner eet je met een
groepje andere deelnemers een
complete driegangenmaaltijd bij
elkaar, maar elk gerecht eet je in
een ander huis op verschillende
adressen in de buurt.
Dat was dus het rennen (nou ja lopen). Wij
waren aan de beurt om het hoofdgerecht
te koken en er stonden al 4 gasten voor de
deur (dus toch rennen). Elke gang is op een
andere locatie en wordt bereid door twee
deelnemers. Je bent dus op een avond zo
wel gastheer/gastvrouw als gast.
Ook is het leuk dat je iedere keer bij nieuwe
mensen aan tafel zit en dat maakt het nou
zo leuk en verrassend. Het was smullen,
gezelligheid en binnenkijken bij je buren
ineen.
Zo’n veertig mensen deden mee en die
waren het er allemaal over eens: dit doen
we vaker! En daar zaten ware hoogstandjes
tussen. Culinaire voorgerechtjes, zo ver
fijnd dat ze in een sterrenrestaurant niet
zouden misstaan. Hoofdschotels om je vin
gers bij af te likken en toetjes die veel koks
met plezier willen overnemen. Er zijn plan
nen om de recepten van al dat lekkers te
bundelen in een boekje of op de website.
Als je jouw recept daar ook in wil hebben,
stuur het dan door naar: tvossen@xs4all.nl.

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

personenauto’s
personenauto’s

Hoefkestraat
Hoefkestraat 17
17
tel
(040)
211
25
tel (040) 211 25 95
95
6

Kanaaldijk Zuid 13a

Lezingen over hooggevoeligheid

De komende maanden vinden in de Blokhut twee lezingen plaats over
hooggevoeligheid. Op donderdag 5 april over ‘Hooggevoeligheid, Para
psychologie & Psychiatrie’ en op 17 mei over de ‘Problematiek van hoog
gevoelige kinderen’. De beide avonden beginnen om 20.00 uur en de entree
is € 7,50 per avond.
Wat is hooggevoeligheid?
Hooggevoeligheid kan voor problemen
zorgen omdat men ‘meer voelt’ dan nor
maal. Dat geldt zowel voor kinderen als
volwassenen. Voor kinderen in een school
situatie geldt dat zij hierdoor soms af
wijkend gedrag gaan tonen. Omdat ze niet
in staat zijn om teveel indrukken gelijktijdig
te verwerken raken ze in paniek. Ze sluiten
zich dan af en trekken zich (helemaal)
terug of gaan juist mee in de drukte om
hen heen. Vaak merkt de directe omgeving

alleen het afwijkende, uiterlijke gedrag op
waardoor deze kin
deren vaak via de
onderwijsbegeleidingsdienst (O.B.D.) en
de schoolpsycholoog of maatschappelijk
werk in het testcircuit terecht komen.
Het is niet ondenkbaar dat er dan als
diagnose ADHD, PDD-NOS of ASS (autisme
spectrum stoornis) gesteld wordt. Het
gevolg daarvan kan weer zijn dat het kind
therapie en medicatie krijgt en wordt
doorverwezen naar een speciale vorm van
onderwijs.

Richard Krebber
De lezingen worden gegeven door dhr.
Richard Krebber M.A. Hij is parapsycho
loog, auteur en columnist en directeur van
het I.P.A. te Breda. Als adviseur van de
productieteams en coach van de kandi
daten werkte hij mee aan talrijke tvprogramma’s zoals ‘Tineke en de Paranor
male Wereld’ en, meer recent, ‘Het Zesde
Zintuig’, ‘De Wereld van Beau’ en ‘NCRVDocument’. Op dit moment wordt met
een productiemaatschappij gewerkt aan
een nieuwe spirituele televisieserie waarbij
de persoonlijke paranormale ervaringen
en hoe daarmee om te gaan centraal
staan.
Contact: Informatie en aanmelding bij:
Françoise Vermunt, 06-41513717 /
info@inzich-t.com

Na al dat witte koude winter gebeuren, is
het o zo fijn deze nieuwe lente zonneschijn.
Om al die vreemde mannen, drupje voor
drupje te zien verdwijnen als sneeuw voor
de zon dat doet oms deugd.
En heus een wortel is geen neus!
Wij, honden, hebben echte neuzen.
na al die gladheid, zout tussen tenen
bijtend en koude rillingen, dit laatste geldt
in het bijzonder voor mij als spaanse dame,
gaan we nu weer lekker ons eigen gang.
Met veel plezier!!!
Hollen!
Dollen!
Playtime is begonnen een hele lente lang
en nog, veeeeeeeeeel langer tot ver
voorbij mei!
Edith

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
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Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Audio TV Centrum
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.
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TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

WIST U DATJES...
• Heeft u de bel al horen rinkelen van de
soepbus? Elke dinsdag tussen 17:00 en
20:00 rijdt het groene busje door de
Iriswijk. Voor € 4,95 kun je kiezen uit
één van de twee zelfgemaakte en goed
gevulde maaltijdsoepen, die worden
geserveerd met brood en boter. Kijk op
de website (www.soepmetbrood.nl)
voor de actuele menukaart van dit leuke
initiatief.
• De Blokhut gaat een 2e aanbouw realiseren. Deze komt aan de rechterzijde
(kant Lod. Houbenstraat). Het wordt
een opslagruimte.
• Heleboel, de winkel in tweedehands
kinderspullen aan de Hertogstraat,
is helaas gestopt. Heleboel is jarenlang
een trouwe adverteerder van de Iriskrant
geweest. Via deze weg wil de redactie
Gusta dan ook hartelijk bedanken voor
al haar steun.
• Er is sinds een tijdje een ‘3 halen,
0 betalen’ winkel op de Heezerweg.
Hier kun je gratis spullen halen en
brengen. Bij deze winkel is een boeken
café gevestigd, waar je gratis boeken
kunt halen en een bak koffie kunt
drinken. Elke woensdagmiddag en
zaterdagmiddag open.
• De mobiele kinderboerderij komt weer
naar het grasveld bij de Blokhut! Deze is
gepland op woensdag 23 mei. In de
ochtend weer voor de scholen/peuter
speelzalen/kinderopvang, ‘s middags
voor iedereen.
• In de ijsperiode in januari heeft de
gemeente sneeuwscheppen ter beschik
king gesteld. De stoepen in de wijk waren
in een mum van tijd schoon.

En ondertussen bij de buren:
• De Rochusbuurt krijgt een nieuw buurthuis: het voormalige café De Buut op de
hoek Rochusstraat/Hoefkestraat. Dat is
de buurt met Wooninc. overeenge
komen. Op 1 augustus gaat de deur
open. Er loopt een prijsvraag voor het
ontwerpen van het logo. Dat moet
passen bij de functie van het buurthuis
‘Een ontmoetingsplek voor iedereen’.
Meer info: info@rochusbuurt.nl.
• In de Rochusbuurt wordt binnenkort
onderzocht of er draagvlak is voor
betaald parkeren. Een eventuele
invoering kan natuurlijk ook gevolgen
hebben voor de Irisbuurt.
Wordt ongetwijfeld vervolgd....

Nieuws van de
buurtbrigadier
December/Januari 2012
We hebben jacht gemaakt op een veel
pleger die voor overlast zorgde in de
vorm van fietsendiefstallen in de Iriswijk
en Rochusbuurt. De man is inmiddels
ingerekend en gaat voor lange tijd ach
ter de dikke deur.
Op het gebied van Woninginbraken is
het erg rustig geweest en nog steeds,
andere wijken in Stratum is het beeld an
ders.
De jaarwisseling is rustig verlopen in de
wijk op een autobrand na en enkele
(licht)gewonden door vuurwerk.
Echter... op 28 december 2011 om
streeks 20.05 uur vond er een ge
wapende overval plaats op de Jumbo
aan de Geldropseweg, de 3 daders zijn
gevlucht in de richting van de Hoefke
straat/St.Rochusstraat. In die omgeving
hebben we ook wat spullen aangetroffen
die gebruikt zijn bij de overval. Via
social media(twitter) is er al aandacht
gevraagd voor die zaak, opnieuw de
vraag, heeft u iets verdachts gezien die
avond op het tijdstip voornoemd? Alle
info kunt u kwijt bij ondergetekende.
Neem eens een kijkje op onze Facebook
site waarin ik regelmatig stukjes schrijf

over het wel en wee van een wijkagent
in Stratum ‘als voorbeeld het laatste
stukje wat gaat over het delen van
informatie’.
Op www.facebook.com/politieEindhoven
vindt u leuke en actuele info over zaken
bij u in de wijk.
Doel van social media (de naam zegt het
al) is bedoeld om de betrokkenheid van
de burger te vergroten, de samenhorig
heid te bevorderen en de kloof tussen
de politie en u te verkleinen.
Je hoeft zelf niet te twitteren om iemand
(zoals de wijkagent) te volgen, heb je
een smartphone met internet, down
load twitter maak een (gratis) account
aan en volg mij om op de hoogte te
blijven van de actuele stand van zaken
uit uw wijk, vragen stellen via twitter
kan ook 1 op 1.
M.vr.Gr
Erwin van Melis
@brigadierSTRMce

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112
Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27
www.defonteineindhoven.nl
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Inburgeren in de Iriswijk (8)
Nee-nee

Ik heb een nee-nee-sticker. Hij zat er al op toen ik het huis kocht en ik heb
hem lekker laten zitten. Niet uit lammigheid, maar omdat ik chagrijnig
word van enorme ladingen folders vol onzinspullen.
De meerderheid van onze bevolking kan
lezen, maar dat schijnt de laatste tijd niet
voor alle folderverspreiders op te gaan. Op
weg richting brievenbus worden ze plots
overvallen door een tijdelijke vlaag van
analfabetisme. In naam van De Boodschap.
In de categorie ‘wij hebben schijt aan jouw
sticker’ hadden de makelaars de primeur.
Zij maakten de geesten rijp voor zoge
naamd vriendelijke boodschappen die
betrekking hebben op jou als Iris-buurter.
Mochten we ons fantaaaastische huis in
deze populairste wijk van Eindhoven kwijt
willen, of misschien iemand kennen die
zijn ultiem verkoopbare optrekje met
enorm veel daglichttoetreding in deze
superbuurt van de hand wil doen, dan zou
er met zekerheid en garantie een grandioze
win-win-situatie ontstaan aangezien dit
prestigieuze kantoor met een team van
doorgewinterde verkoopexperts -zeg maar
gerust: verkoopbeesten- deze mooie enorm
fijne, groene, gezellige, extreem kind
vriendelijke wijk van binnen en van buiten
kent en ons zo binnen no time aan een
geschikte kandidaat kan koppelen die
bovendien het maximale lapt omdat nou
eenmaal iedereen hier wil wonen.
Nu de huizenmarkt vanwege de op hol

geslagen recessie ingestort schijnt te zijn,
hebben anderen het stokje overgenomen.
Natuurlijk hebben ook zij het beste met
ons voor. De mensen achter de Soepbus,
bijvoorbeeld. Die rijdt sinds het begin van
deze maand via de Rochusbuurt en het
Witte Dorp naar ons, om in de wijk soep
met brood uit te delen. Voor degene die er
na het nuttigen van die kom overheerlijke
dagverse maaltijdsoep van 4,95 toch nog
‘helemaal doorheen zit‘ is er nu godzijdank
de Happy Hour bezorger, die op bestelling
complete kratten bier (30 euro), hotdogs
(5 euro voor twee) en blikjes wodkaRedbull (3 euro) aanlevert.
Mocht ook de drank je niet uit de put
helpen, dan is de Natural Health Clinic
misschien een laatste strohalm. Wat onze
nieuwe paramedisch natuurgeneeskundig
therapeute op de Voorterweg uitvoert,
komt niet helemaal uit de verf op het vaal
geprinte flyertje dat onlangs op de deur
mat landde. Wat wel duidelijk wordt: ze

heeft een vriendelijk gezicht op de foto en
werkt met de Asyra Pro, wat een ‘geweldig
bio-energetisch meetinstrument’ schijnt
te zijn. Bovendien boekt ze ‘zeer goede,
positieve resultaten, met een effectieve en
pijnloze behandeling die in gemiddeld drie
behandelingen al zichtbaar en voelbaar
is’. Vast weer een aanwinst voor ons Irisbuurters. Als we er tenminste ooit achter
komen wat ze precies 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
Verschijningsdata volgende nummers: juni,
september, december. Inleveren kopij Iriskrant
maart: uiterlijk 3 juni. Bij voorkeur digitaal (email
of CD-Rom). De redactie kan ingezonden
artikeltjes weigeren, bewerken of inkorten.
Artikelen, verschenen in de Iriskrant, hoeven niet
de mening van de hele redactie weer te geven.

-PERSBERICHT-

Kom ook naar de Pittige Koffiemeeting
Het Vrijwilligerspunt is in samenwerking met de Gemeente en Vitalis
Wilgenhof op zoek naar de vitale senioren, de ‘Zilveren Kracht’ in Eindhoven.

gratis
intakegesprek en
figuuranalyse
Geldropseweg 44 - 5611 SJ Eindhoven

Tel. 040 - 212 00 29
www.afslanksaloneindhoven.nl
zichtbaar en meetbaar resultaat in kilo’s en cm’s
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Voor mensen van 62 tot 65 jaar worden
daarom de Pittige Koffiemeetings georga
niseerd. Je kunt daar kennismaken met
diverse vormen van vrijwilligerswerk en
andere mogelijkheden om maatschappe
lijk actief te zijn of blijven.
Maatschappelijk actief blijven, draagt bij
aan vitaal oud worden. Men bouwt een
nieuw netwerk op en blijft betrokken bij de
samenleving.
Je kunt op heel veel verschillende manieren
je in blijven zetten. Ieder heeft zo zijn/haar
eigen talenten die zeer gewaardeerd wor
den in verschillende organisaties.

De komende Pittige Koffiemeeting, deze
keer speciaal voor bewoners uit oud Stratum,
vindt plaats op: Woensdag 25 april, Van
19.30u – 21.30u Vitalis Wilgenhof (Ingang
Schalmstraat).
Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan
deze Pittige Koffiemeeting, meld u dan aan:
e-mail: info@vrijwilligerspunteindhoven.nl
telefonisch: (040) 2193399.
Voor achtergrondinformatie kunt u contact
opnemen met: Vrijwilligerspunt, Tonny
Humblet, mobiel: 06-52635497, e-mail:
t.humblet@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Hoogstraat 1, 5611 JP Eindhoven.

Anja Ligtenberg in National Geographic:

Foto’s vol veerkracht
Een beetje coole foto kunnen we allemaal maken. Maar met je foto’s in de
National Geographic belanden is toch een ander verhaal. Anja Ligtenberg
bladert met trots door de laatste uitgave van het internationale natuur
magazine in haar woning aan de Voorterweg. De 44-jarige fotografe stuurde
een selectie uit haar reportage over Afrikaanse vrouwenrituelen op goed
geluk op en kreeg tot haar stomme verbazing binnen een uur al een mailtje
terug. ‘Ze waren onder de indruk, schreven ze. Ik begon meteen te hyper
ventileren. Hahaha.’
Anja is een natuurtalent in de categorie
documentairefotografie, blijkt na een uit
gebreide scan van haar werk. Voordat ze
de afslag richting haar huidige beroep
nam, dacht ze dat haar toekomst in een

11 september
En toen werd het 11 september.
‘Ik heb nog nooit zo veel gefotografeerd.
Op een gegeven moment had ik bijna een
soort van rsi in mijn duim, van al het
knippen.’ Zelf was ze bij een vriendin in
Michigan toen de twee vliegtuigen het
WTC binnenvlogen. ‘Meteen toen ik het
hoorde heb ik een auto gekocht om ernaar
toe te rijden. Ik kan eigenlijk nog steeds
geen films over het onderwerp kijken. Het
komt te dichtbij. Ik heb zo veel ellende en
verdriet gezien, zo veel verdwaasdheid.
Mensen stonden in de rij om bloed te
geven, maar er kwam niemand. De hulp
honden hadden zelfs een trauma omdat
ze niemand konden vinden. Er gingen
hulpverleners onder het puin liggen om
die honden toch maar gemotiveerd te
houden. Het was onbeschrijflijk.’

Verre oorden
Na zeven jaar New York keerden Anja en
Herman terug naar Nederland. Naar de
Irisbuurt, om precies te zijn. En omdat ze
andere hoek lag. Ze studeerde heao
communicatie in Eindhoven, volgde in
Nijmegen een master communicatie
wetenschap en verhuisde met haar man
Herman naar New York, waar hij voor
Philips aan de slag ging. Op een dag
bedacht ze dat een cursus fotografie
misschien wel leuk was. Ze slaagde erin
om zich met foto’s van een Puertoricaanse
kapperszaak tussen veertien mede
studenten aan het International Centre for
Photography te wurmen en stuurde haar
portfolio na een jaar studeren op naar
Nederlandse kranten. Een goede move,
bleek al snel. Landelijke dagbladen als De
Volkskrant en het AD schakelden haar met
grote regelmaat in.

eigenlijk liever zwerft, gaat Anja regel
matig op pad naar verre oorden voor
nieuwe fotoreportages. ‘Ik zoek altijd eerst
naar een interessante bestemming en zoek
er dan later mogelijke opdrachtgevers bij.
Zo is dat met Kenia ook gegaan.’
Ruim vijf weken lang was ze getuige van
alternatieve overgangsrituelen die meisjes
doorlopen om vrouw te worden. Alternatief,
omdat in het Afrikaanse land langzaam
doordringt dat besnijdenis misschien niet
de ultieme weg is naar volwassenheid.
Het resultaat is een kleurrijke en indrin
gende reportage waarin de vrouwen van
de Masai-stam centraal staan. ‘Ik maak
altijd alleen maar foto’s van mensen.
Foto’s die een verhaal vertellen. Ik zoek
graag de positieve kant van het leven op,
ja. Er is genoeg ellende, er zijn genoeg
oorlogsfoto’s. Ik geloof in de kracht van
mensen. Dat inspireert mij. Het is mijn
drijfveer om die veerkracht te laten zien en
zo anderen te inspireren.’
Wat ons betreft slaagt ze daar met over
tuiging in. Voor wie een eigen oordeel wil
vellen: een deel van de foto’s staat op
www.ligtenbergfotografie.nl. 

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
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Column Olifantenpaadjes
Olifantenpaadjes. Het woord alleen al heeft voor mij een
zekere charme. Het klinkt lief maar toch doortastend.
Volgens wikipedia is een olifantenpaadje ‘een nietofﬁ
cieel ﬁets of wandelpad dat door gebruikers van de
reguliere ﬁets en wandelpaden in de loop van de tijd
wordt gecreëerd’. Dat mag dan waar zijn, maar eigenlijk is
het woord ‘olifantenpad’ natuurlijk niet door mensen
ontstaan maar door olifanten.
Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de
eigenschap van olifanten om altijd de kort
ste weg te kiezen en zich niet in het minst
druk te maken over het afwijken van een
geplaveid pad. Olifanten hebben ook de
neiging altijd hetzelfde pad te volgen.
Hierdoor slijt een zichtbaar pad uit in de
begroeiing. En hoewel wij natuurlijk in een
wijk wonen die grotendeels bestaat uit
bestrating, zijn er zelfs in die kleine stukjes
groen nog olifantenpaadjes te herkennen.
Bijvoorbeeld dwars door het plantsoentje
op het pleintje in de Van Cortenbachstraat.
En over het heuveltje in de speeltuin. Maar
ook op het hondenveld. Daar zie je een
grote wandelcirkel die inmiddels door veel
mensen en honden belopen is, maar ver
volgens zie je van links naar rechts ver
schillende minder zichtbare olifanten
paadjes. Wie maakt ze? En waarom?
Als je goed kijkt zie je overal om je heen
olifantenpaadjes. Ik vraag me af of ieder
volk de neiging heeft om olifantenpaadjes

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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te maken. Of zou het alleen iets van die
eigenwijze Hollanders zijn? En van oli
fanten natuurlijk.
Toch hebben die olifantenpaadjes ook iets
moois. De kortste weg zoeken van begin
naar eindpunt, zonder je af te laten leiden
door andere zaken op je route. Met een
bijna grenzenloze vastbeslotenheid je doel
zien te bereiken. Dat is toch mooi? Ik heb
wel bewondering voor zoveel vastbera
denheid en ambitie. Misschien omdat het
bij mij ontbreekt. Ik lijk door het leven te
zwalken, zonder duidelijke richting of
structuur. Go with the flow. Daar is ook iets
voor te zeggen, hoor. Het leven nemen
zoals het komt. Iets moois proberen te
maken van hetgene dat er op je pad komt.
Hier ligt echter wel ook meteen een risico
op de loer. Namelijk dat je zo wordt af
geleid door alles wat er op je pad komt, dat
je het doel uit het oog verliest. Als je het
doel al bereikt dan zal het veel later zijn
dan de vastberaden tegenpool, die op

hetzelfde moment vertrok. Maar ja, wat is
jouw doel in het leven? Bereiken wat je al
jong voor ogen had? Of genieten van de
kleine dingen en leven in het nu? Ieders
doel zal verschillend zijn. Ik heb geen idee
wat ik wil worden als ik groot ben. Ik hoef
geen groot huis, macht of veel geld. Niets
van dat alles. Ik bewandel olifantenpaadjes
en wordt afgeleid door alles wat groeit en
bloeit onderweg. Mijn doel ligt niet aan
het einde van de route, maar is de weg
ernaartoe.

Agenda Iriswijk

Reünie Irisbuurt,Blokhut
17 april: Jaarvergadering
Bewonersorganisatie
28 april: African Party,Blokhut
29 april: Koninginnenacht Blokhut
30 april: Koninginnedag Blokhut

15 april:

Amerikanen meeting
Blokhut

1213 mei:

Mobiele kinderboerderij
o.v.b.
10 april, 8 mei, 12 juni Pubquiz

23 mei:

