
Gewoon doei
‘De scout kwam eigenlijk voor die krullen-
bol van Brabantia en toen zag hij ons,’ zegt 
Dyon vol trots. Jaron: ‘Voor wie?’ ‘Je weet 
wel, die krullenbol van Brabantia.’ ‘Oh ja 
die,’ beaamt Jaron, ‘eerst moesten we een 
paar keer proeftrainen en mochten we wat 
toernooien spelen. We speelden zelfs in 
Duitsland. En nu zitten we offi cieel bij FC 
Eindhoven.’ Het afscheid bij EVV, de club 
waar zoveel succes behaald werd, was 
simpel volgens de broers: ‘We hebben de 
coach bedankt en zeiden gewoon doei.’ 
Daarbij was echt afscheid nemen niet 
nodig, want met de meeste oud-team-
leden voetballen ze nog dagelijks op het 
schoolplein.

Passie
De twee broertjes zitten samen op de 
bank en beantwoorden enthousiast de 
gestelde vragen, ondertussen wordt er 
met een kleine voetbal gespeeld en vindt 
er soms wat plagerig duw- en trekwerk 
plaats. Als je 4 à 5 dagen per week traint, 
wedstrijden speelt en aan toernooien 
meedoet, lijkt dat voor een buitenstaander 
al snel een overkill aan voetbal. Niet voor 
de gebroeders Dorenbosch. Als ze niet op 
het voetbalveld van FC Eindhoven staan, 
trappen ze een balletje in de buurt. Doe je 
daarnaast nog je voetbalhuiswerk, lees je 
er op dit moment een boek over en je 
droomt er ’s nachts van, dan kun we 
zonder blikken of blozen stellen dat hier 

sprake is van een grote passie. Trots laten 
ze de berg gewonnen medailles en bekers 
zien: ‘Zullen we de rest ook halen, want we 
hebben er nog meer!’ Het enige nadeel 
wat ze kunnen verzinnen is dat je bij deze 
sport veel getrapt wordt. Maar ach, dat 
levert natuurlijk ook wel weer de nodige 
stoere littekens op. Dyon weet er zo wel 
drie aan te wijzen op zijn magere benen. 

Bij FC Eindhoven wordt het volle voetbal-
veld benut. ‘Spelen op een groter veld is 
leuker! Dan kun je meer langs de zijkant 
voetballen’ en dat is precies wat Jaron 
graag doet, de vleugelpositie aan de rechter-
kant bezetten. Zijn broer is een echte spits. 
Op hun conditie valt niets aan te merken al 
zeggen ze het zelf. Wel is het zo sinds ze bij 
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DE IRISBUURT BROEDPLAATS VOOR JONG TALENT

Huntelaar of van Persie?! 
Plaats gewoon een Dorenbosch!

Nu het EK in volle gang is, gaat de Iriskrant op bezoek bij twee opvallende 
voetbaltalenten uit de buurt. De negenjarige tweeling Jaron en Dyon 
Dorenbosch. Met hun voetbalmaten van EVV en bij schooltoernooien 
sleepten ze al vele prijzen in de wacht. De laatst gewonnen trofee is van het 
WK voetbaltoernooi voor Eindhovense kinderen in de meivakantie. Onlangs 
zijn de broers  per toeval  gescout door iemand van de jeugdopleiding van 
FC Eindhoven. 

 • Lees verder op pagina 2

Dyon en Jaron met slechts een deel van hun ballen- en prijzencollectie.
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FC Eindhoven bezig zijn en ze tegen andere 
goeie jongens spelen, ze vaker verliezen. Maar 
dat hoort erbij, zeggen de mannen groots.

Wenkbrauwen
Natuurlijk gaat het gesprek ook over an-
dere voetballende tweelingen. De broer-
tjes Koeman zijn bekende namen voor 
Jaron en Dyon. ‘Erwin was even trainer van 
onze eigen club toen Faber naar PSV ging 
en nu zit hij bij RKC Waalwijk en Ronald is 
de trainer van Feyenoord.’ De jongens zijn 
goed op de hoogte. Over Willy en René 

van de Kerkhof is Dyon zelfs een boek aan 
het lezen. En Jaron weet ons te verklappen 
dat de De Boertjes maar rare wenkbrauwen 
hebben. Hij doet het even voor: ‘Die zitten 
bijna tegen de ogen aan! En ze lachen nooit.’

Van beroemde voetbalbroers gaat het ge-
sprek moeiteloos over op het EK. Ze weten 
als heuse van Marwijckjes precies te ver-
tellen hoe zij het zouden aanpakken. In 
koor roepen ze ‘HUNTELAAR! Die moet 
erin, want van Persie scoort nooit op grote 
toernooien.’ Bij de vraag naar wie straks in de 
finale staat, wordt Oranje niet ge noemd. 
Dyon zegt na wat aarzelende over we-
gingen: ‘Misschien Frankrijk tegen Spanje. 
Jaron daarentegen twijfelt geen moment 
en roept hard: ‘Spanje - Duitsland!’

Fel
De broeders hebben veel favorieten, maar 
Messi en Inesta staan aan de top. Allebei 
klein. Ook Mertens valt vanwege zijn 
kleine postuur in de smaak. Dyon en Jaron 
weten precies te vertellen welke spelers 
van PSV ze ooit in het echt gespot hebben. 
Labyad en Mokhtar blijken zelfs in de flat 
bij hun om de hoek te wonen: ‘Labyad 
hebben we wel eens zien zoenen met een 
meisje,’ verklappen ze hardlachend.

Tijdens het gesprek wordt er lekker ge-
snoept en Jaron roept: ‘Mam, haal nog een 

lading bananen.’ Het gaat hier niet over 
het echte krachtvoer, maar kleine snoep-
banaantjes. Ach, de mannen kunnen het 
hebben. Beiden heren vinden dat ze eerlijk 
voetballen. Dyon: ‘Wij zijn niet groot, maar 
fel.’ ‘Ja, heel fel, dat je fel op de bal gaat zeg 
maar,’ herhaalt Jaron. 

Goede doelen
Ondertussen ligt het voetballetje, ondanks 
vermaningen van hun moeder Fréderique, 
niet stil, de bal is te uitnodigend. Ze heb-
ben de toekomst al uitgestippeld. Die is 
zeker niet samen. Ze gaan ieder bij een 
andere club spelen als het aan hun ligt. 
Wel is de grote droom van beiden een 
profcarrière. De route: eerst FC Eindhoven, 
dan PSV, vervolgens een Europese club, 
Barcelona ofzo en ze komen natuurlijk uit 
voor het Nederlands elftal. Moeders lacht 
een keer bescheiden en schudt met haar 
hoofd om al die grootspraak. Met het 
verdiende geld weten ze ook wel raad. Een 
villa, een auto, het gezin, de familie en heel 
veel goede doelen. Bij het laatste denken 
ze aan Dorenboschveldjes. 

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat 
beide ouders geen grootse verhalen willen. 
‘Van de 100 gescoute spelertjes, slaagt 
slechts een enkeling erin om bij de grote 
jongens te spelen,’ zegt vader Tijs. Wat 
hem betreft spelen ze over 3 jaar gewoon 
tennis. Oké, hun vader denkt dat het zo’n 
vaart niet zal lopen, maar wij willen even 
gezegd hebben: mochten Dorenbosch en 
Doren bosch doorbreken, dan was de 
Iriskrant de eerste die de broertjes 
geïnterviewd heeft.  

• Vervolg van pagina 1

Iriswijk Straten Volleybal Toernooi 
Zondag 24 juni is het weer zover. Op het veld voor de Blokhut vindt de ultieme 
krachtmeting van onze straten plaats: Het Iriswijk Straten Volleybal Toernooi! Zorg dat je 
erbij bent, is het niet als speler dan wel als supporter. Het toernooi start rond 13:00 uur. 
Teams kunnen zich aanmelden bij Herman Elenbaas (herman@irisbuurt.nl, Voorterweg 
221, 040-2131253). Wil je wel graag meedoen, maar lukt het je niet om je luie straat-
genoten te enthousiasmeren? Meld je dan gewoon aan bij Herman. Er zijn altijd wel 
teams waar je bij aan kan sluiten! 

Het havenhoofd
Ik slenter graag langs de kade
op een zomerse avond
Vooral als het regent en giet
en door alle boten die vertrokken zijn
Dan voel ik mijn eigen verliezen niet.

Toon Roosen
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6Veldboeket 17
Een terrein van zo’n 250 bij 250 meter, 
gelegen aan de rand van de wijk, in de 
hoek van de Lodewijk Houbenstraat met 
de Adolf van Cortenbachstraat. De ge-
bouwen zijn gesloopt, de bodem gesa-
neerd en het berkendecor en de oude 
hoge populieren omgehaald. Kaalslag. 
Zandvlakte. Dat was zo’n vijf jaar geleden.

Moet je eens kijken hoe het nú uitziet! Het 
hele veld is begroeid geraakt, eerst nog 
voorzichtig, maar nu helemaal groen van 
aankomende berken- en wilgenboompjes, 
en allerlei kleurige bloemen. Het rood van 
de klaprozen, geel van de plakkaten wond-
klaver, roze van de dagkoekoeks bloemen, 
lavendelblauw van de phacelia, en witte 
spikkels van de margrieten en paarse van 
het knoopkruid. Het zand is alleen nog te 

zien aan de vaste looppaadjes en het bultje 
met de bank bij de achteringang. 

De natuur heeft het grote werk gedaan, 
maar al die tweebenen, viervoeters en 
zespoters (zelfs ook achtpoters) hebben 
eveneens een bijdrage geleverd. Het was 
Jan van Hal die van de kleurige bloemen en 
insecten zoveel prachtige foto’s maakte, 
waarvan er vele de wijk sieren.
Het is San de Costa die meehelpt met de 
verspreiding en uitbreiding van diverse 
soorten bloemen. De snoeigroep die al te 
rigoureuze uitwas van struiken inperkte, 
de onderhandelaars die zich inzetten om 
zaken bij te sturen, en de vele anderen die 
dit open veld met z’n spontane natuur een 
warm hart toedragen. Vandaar deze 
felicitatie aan álle bewoners van de Iriswijk:

PROFICIAT MET DIT KLEURIGE 
LUSTRUM VAN ONS BLOEMENVELD!

De Irisbuurt nu ook op Facebook
Facebook; bijna iedereen heeft er wel van 
gehoord. Het is inmiddels uitgegroeid tot 
het grootste sociale media netwerk ter 
wereld. Via Facebook kun je op een 
eenvoudige manier nieuwtjes, evenemen-
ten, foto’s en nog veel meer delen met je 
vrienden. De Irisbuurt gaat met haar tijd 
mee en daarom is er sinds kort ook een 
speciale Irisbuurt Facebookpagina!

De Facebookpagina is speciaal opgericht 
om de Irisbuurtbewoners een laagdrem-
pelig platform te geven. Zo kan er aller-

hande informatie uit de buurt worden 
gedeeld. Voor de reguliere berichtgeving 
gebruikt de Bewonersorganisatie de web-
site www.irisbuurt.nl, maar op Facebook is 
vooral jouw inbreng belangrijk.
Heb je dus iets te delen, een mooie foto, 
een interessant nieuwtje, misschien spul letjes 
die je wil verkopen of wil je je straatfeest 
promoten? Ga dan naar www.facebook.com, 
zoek Irisbuurt en klik op ‘vind ik leuk’. Let 
op: je hebt hiervoor wel een facebook-
account nodig.
Tot snel op Facebook! 

Straatfeest 
Godschalk 
Rosemondtstraat
Zaterdag 23 juni wordt het jaarlijkse 
straatfeest van de Godschalk Rose-
mondtstraat georganiseerd. Initiatief-
ne(e)m(st)ers zijn Eus, Lyndsy, Lucie 
en Wim. Halverwege de middag wordt 
de straat afgezet en worden de eerste 
tafels en stoelen geplaatst. Er zijn 
spelletjes voor de kinderen en in het 
begin van de avond is er een geza-
menlijke barbecue. Daarna bestaat de 
mogelijkheid om de derde kwartfinale 
(Italië - Spanje?) op straat te kijken. Dit 
alles wanneer het weer meezit na-
tuurlijk. 

Straatfeest Godschalk Rosemondtstraat juli 2009



Volgens organisator Ad de Laat was het 
een geslaagde eerste minimeeting met 
een veld vol prachtige Amerikanen, live-
muziek en Ria die gezongen heeft. 
Mogelijk dat er in het najaar al een ver-
volg komt, waarbij de buurt wederom 
van harte welkom is. 
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houten speelgoed

                     De gezelligste en

kindvriendelijkste winkel             
van Eindhoven met het meest uitgebreide 

assortiment houten speelgoed

Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

In De Vlinder gaat er een we-
reld voor je open. Je vindt hier
het grootste assortiment houten
speelgoed van Eindhoven e.o.
Er is een ruime keuze voor
baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen en ze heb-
ben er merken zoals: Haba, Se-
lecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook pop-
pen, spellen, boeken, nostal-
gisch speelgoed en veel hebbe-
dingetjes.

Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 
kinderdagverblijf op antroposofi sche 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
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Let bij aankoop van de radijs goed op 
de versheid van het blad, want dat is 
van belang voor het slagen van de soep

Bereiding:
1 Het blad van de 2 bosjes radijs moet 

dus lekker vers zijn.
2 Een klontje roomboter in de pan 

smelten.
3 Het gewassen blad er kort in fruiten.
4 1 liter warm water met 2 blokjes 

kippenbouillon toevoegen.
5 Gedurende 2 minuten laten koken; 

steeltjes moeten nog een beetje 
knapperig zijn.

6 Met de staafmixer heel kort fi jn maken.
7 Peper naar smaak toevoegen.
8 Voor wie wil: op het bord een klein 

scheutje room erin.

Dit is dus een soep waarin we het blad wat 
we eerst weggooiden kunnen ver wer ken 
en van kunnen smullen, want de soep is 
namelijk erg mild van smaak. Ook kin-
deren vinden het om van te smullen.

Soep van het blad 
van 2 bosjes radijs

Recept 
Eetidee

Het recept is ingezonden door Ingeborg 
(ook wel bekend als de vrouw van de 
Loesje posters). Zij vertrekt binnenkort 
om defi nitief in Frankrijk te gaan wonen.



5

Omdat ons twitterende wijkagent 
Erwin Melis geen tijd heeft om een 
stukje te tikken voor de krant, hier een 
bloem lezing van zijn tweets die over 
onze wijk gaan. Voor de internetnitwits 
onder ons: Twitter is een internetdienst 
waarmee gebruikers korte berichtjes 
van maxi maal 140 tekens schrijven. 

7 juni Poging woninginbraak Havenstraat, 

forse braakschade, tijdstip tussen 01.00 uur en 

09.00 afgelopen nacht. Iets verdachts gezien? 

0900-8844.

6 juni Ook wij staan op 17 juni op het 

112-spektakel te Helmond . Voor de laatste 

info check http://WWW.112-spektakel.nl.

2 juni Verdachte van achtervolging krijgt ten 

laste gelegd, poging zware mishandeling/

doodslag oude vrouw kon nog net weg 

stappen anders fataal. Grootste gevaar was zijn 

snelheid en rijgedrag door woonwijk met 

spelende kinderen.

2 juni Tip van de wijkagent (ikke dus) als je op 

vakantie gaat laat dan iemand je post 

opruimen. Laat niet vanaf de straatkant zien 

dat je weg bent.

24 mei Auto aangetroffen in de wijk met alle 

ramen open, eigenaar niet te bereiken, 

waardevolle spullen veilig gesteld. 

#voicemailingesproken.

22 mei Zo meteen fi etsencontrole doen bij de 

leerlingen van de Hasselbraam#eigenverzoek. 

Lichtjes meegenomen voor ze.

19 mei Verdachte situatie/Spoed? (112. Geen 

spoed? (0900-8844. Anoniem? (0800-7000.

Red een dier? (144. Tip: Zet deze tweet bij je 

favorieten.

19 mei http://www.burgernet.nl voor 

aanmelding en kijk mee uit naar de zojuist 

overlopen inbreker. #samensterk 

#meeroogjes#groterepakkans.

17 mei Opvallend veel meldingen van 

personen die in de wijken in auto’s zitten met 

een laptop en gebruik maken van iemands 

internet zo blijkt.

17 mei Woninginbraak Adolf van 

Cortenbachstraat gepleegd tussen WO 16.00 

en DO 00.45, achterdeur geforceerd, laptop 

weggenomen. Iets gezien?

15 mei Nazorg verleend bij slachtoffers 

woninginbraak #iriswijk, hopelijk waren dit de 

laatste. Het is nu rustig, hopelijk blijft dat zo.

15 mei Bij Nazorg bleek dat ook aan onze kant 

niet alles goed gaat, geen technisch onderzoek 

gedaan en buurtonderzoek te laat Gelukkig 

uitzondering.

5 mei Overlast klachten uit de wijk, 

straatdealertjes springen in het gat ontstaan 

door invoer wietpas. Spreken geweigerde 

coffeeshopbezoekers aan.

 @brigadierSTRMce

’s Winters zijn ze ondergedoken. Plat, 
kleur loos, onherkenbaar en vrijwel onvind-
baar. Maar vanaf februari-maart steken ze 
de kop weer op, letterlijk. De eerstelingen, 
de volgelingen en de lateriken, ieder op zijn 
eigen manier en op zijn eigen tijdstip in het 
seizoen. 
Verrassende namen: prikneus – salie - wit-
bol – ossetong – nachtschade – pimpernel 
– kruipertje – guldenroede – stinkende 
gouwe – karthuizer anjer – hopklaver – 
cichorei – wilde peen – vogelwikke – gele 
kamille – duizendblad – bijenvoer – 
rapunzelklokje en de lijst is nog lang niet 
volledig. Er zijn met gemak vijftig soorten 
of meer te vinden! 

De witbol groeit en bloeit in pollen bijeen. 
Mooi, sierlijk gras iets boven kniehoogte, 
met wittige pluimen die later in de tijd 
blekig geel worden. Ze staan over het hele 
veld verspreid, wuivend in de wind.

Nog een opvallende grassoort, alleen wat 
korter, is het kruipertje (volksnaam) langs 
het hek aan de Stuiverstraat en mogelijk 
ook om de hoek. Maakt fl inke zoden op de 
stoep en tussen de tegels, mini- koren-
aartjes met stekelige sprietjes. Moet je niet 
in je kleren krijgen want dat jeukt behoor-
lijk. De planten zijn ‘s zomers na de bloei 
( ja, gras bloeit ook!) stro-achtig geel.

Het plantje met de naam prikneus heeft 
niets met een scherpe neus of met prikken 
te maken. Alhoewel... de fel dieproze kleur 
‘prikt’ in de ogen. Een bloem -ongeveer zo 
groot als een euro- per stengeltje, met 
witachtig viltige bladeren. Het is een 
tuinbloem, maar hij is hier wel op het veld 
terecht gekomen. Je moet even zoeken, 
want het zijn er niet zoveel. 

In de buurt van de achteringang staat met 
frisgroen blad en heldergele bloemen de 
stinkende gouwe. Het melksap (bij 
afbreken van een steeltje) is giftig. De plant 
houdt van schaduw, vandaar de groeiplaats 
in de luwte. 

Vier plantennamen, dat is voor nu genoeg!

Tweets van de 
buurtbrigadier
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SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

 @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce @brigadierSTRMce
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Kinderboerderij
Het begint al een goede traditie te 
worden: één keer per jaar wordt het 
grasveld voor de Blokhut omge
doopt tot kinderboerderij. 

Uit een aanhanger worden heel wat dieren 
Uit een aanhanger worden heel wat dieren 
getoverd, een ezeltje, een pony, een kleine 
koe, wat geitjes en een heleboel konijnen 
en cavia’s om lekker mee te knuffelen. Dit 
is een initiatief van de Natuurwerkgroep 
van de Hasselbraam. In de lente wandelen 
de meeste leerlingen een ochtend of 
middag naar de Genneper Hoeve, maar 
dat is voor de kleuters net wat ver. De 
mobiele kinderboerderij is de perfecte 
oplossing. Daarbij is het niet alleen aan-
trekkelijk voor peuters en kleuters, het 
kijken naar dieren is leuk voor alle leef-
tijden. Zelfs onze buren van de Wilgenhof 
maakten nog even een uitstapje om te 
genieten van de kinderen die zo heerlijk 
met de dieren bezig waren. Mede dankzij 

de steun van de Bewonersorganisatie en de 
Blokhut kon de boerderij ‘s middags o pen-
gesteld worden voor het grote publiek. 

De grootste publiekstrekker was misschien 
wel Boris, het paard van Sabien. ‘s Och-
tends stond er een permanente rij van 
kleuters die graag even op die hoge rug 
wilden zitten. Maar met zijn act ‘Boris en 
het vliegende tapijt’ wist het prachtige 
beest pas echt veel dappere zieltjes braaf 
op een rijtje te krijgen. Het is natuurlijk ook 
wel kei vet om te surfen op een tapijt dat 
getrokken wordt door een paard!  

Leuk voor jong en oud.

Boris en het vliegende tapijt.

Kanaaldijk Zuid 13a

•  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 
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Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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Op woensdag 16 mei is Michael 
Rötschke uit het leven gestapt. Hij was 
pas 24 jaar. Michael had te kampen 
met zware psychische problemen en 
woonde op en af bij zijn vader Paul 
Rötschke in de Stuiverstraat. Paul zegt 
dat het verlies van zijn zoon hem naast 
veel verdriet ook erg veel positieve 
kracht geeft. Hij zoekt bewust de 
publiciteit: ‘Laat dit een opening zijn 
om met elkaar te praten.’ Paul is 
meestal te vinden in zijn antiekwinkel 
aan de Hertogstraat 31, waar je altijd 
mag binnen lopen voor een luisterend 
en onbevooroordeeld oor. Ook stelt 
hij met alle liefde zijn telefoonnummer 
(06 21231175) beschikbaar voor 
mensen die eens willen praten of 
mensen die met hem mee willen 
denken over een netwerk om jongeren 
op te vangen. 
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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

Uitgaansterreur in de Oude Haven
De Oude Haven is het gedeelte van de Iriswijk dat het dichts bij het 
bruisende stadscentrum ligt. De meeste bewoners vinden het fijn om 
winkels, restaurants en kroegen op loopafstand van hun huis te hebben. 
Het heeft echter ook een keerzijde. De parkeerplaatsen worden ook 
gebruikt door mensen van buiten de wijk. Om de parkeeroverlast van het 
winkelend en werkend publiek aan te pakken, heeft de gemeente een 
aantal jaar geleden het betaald parkeren ingevoerd. Maar ‘s avonds na 
21:00, zaterdags al na 18:00 en ‘s nachts kan er gewoon nog gratis 
geparkeerd worden. En daar gaat het volgens veel bewoners mis.

Vandalisme
Een woonwijk die aan het centrum grenst, 
zal altijd overlast hebben van dronken 
mensen die ‘s nachts luidruchtig hun weg 
terug naar huis zoeken. De bewoners van 
de Oude Haven zijn daar wel aan gewend. 
Maar helaas blijft het niet bij geschreeuw. 
Autospiegels worden vernield en ruiten-
wissers vindt men op zaterdag- of zondag-
morgen naast de auto op de grond. 
Ray, de eigenaar van het platenzaakje aan 
de Kleine Bleekstraat, neemt zelfs voor-
zorgsmaatregelen: ‘Ik moet ieder weekend 
mijn etalage leeg halen, anders wordt alles 
er ‘s nachts afgeslagen. Ook de deurbel gaat 
er bij mij in het weekend af, anders wordt 
er zeker zo’n 20 keer aangebeld!’ Het is 
voor de bewoners een ware terreur aan het 
worden. Er zijn ook mensen die hun auto 
op de bewuste avonden ergens anders 
parkeren om verdere schade te voor komen. 
Heel begrijpelijk natuurlijk, maar gevolg is 
wel dat er meer plaatsen vrij zijn voor het 
uitgaanspubliek.

Politie
De politie lijkt hier vooralsnog weinig aan 
te kunnen doen, maar voor veel bewoners 
is de maat echt vol. ‘Er gaan hier stemmen 
op om die jongens ‘s nachts eens op te 
wachten om verhaal te halen’, aldus een 
duidelijk geërgerde Ray. Vorig jaar liep een 
incident in de Kleine Bleekstraat totaal uit 
de hand. De politiemacht op Stratumseind 
had zeer snel ter plaatse kunnen zijn, maar 
zij mogen hun post niet verlaten. De be-
woners hebben diverse malen aan de 
politie gevraagd om ‘s nachts niet alleen 
langs het kanaal te rijden, maar ook door 
de wijk te surveilleren, dit laatste gebeurt 
nog steeds veel te weinig. 

Zwaardere incidenten
De gemeente en de politie hebben onlangs 
wel een datum geprikt om samen met de 
bewoners om de tafel te gaan zitten. Deze 

bijeenkomst vindt op 27 juni plaats. Onder-
tussen geeft ons wijkagent Erwin Melis het 
advies om elke vorm van overlast te mel-
den en indien mogelijk het kenteken te 
noteren van overlastplegers. Bij zwaardere 
incidenten raadt hij zelfs aan om direct 
112 te bellen. Advies van Ray: ‘Overstelp 
ze maar met meldingen!’ 

‘Vorige maand bedroeg de schade aan auto’s een 
kleine 1200 euro!’

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Nieuws van de 
bewonersorganisatie

Belangrijkste agendapunt van de be-
wo ners organisatie is de nieuwe struc-
tuur waarin zij wil gaan opereren. Het 
streven is om de leden meer verant-
woordelijk te maken voor de zaken die 
zij bespreekt en behandelt. Door de 
leden te koppelen aan projecten (bijv. 
verkeersveiligeid of jeugd activiteiten), 
hoopt zij te bereiken dat de infor ma-
tiestroom betrouwbaar en accu raat is, 
waardoor er slagvaardiger gehan deld 
kan worden. ‘Ook naar de achterban 
zijn we dit verplicht’, aldus voorzitter 
Hester Dadema. Daarnaast wordt 
commu nicatie en netwerken steeds 
belangrijker. Hester: ‘Als Iriswijk zijn 
we redelijk goed georganiseerd met 
een geweldig wijk gebouw, een web-
site, buurtkrant, clean team, leefbaar-
heidsteam en bewoners organisatie. 
Toch denk ik dat we vooral ook aan-
dacht moeten (blijven) besteden aan 
de contacten met gemeente, politie, 
welzijn, winkeliers, politieke partijen 
en natuurlijk niet te vergeten de wijk-
verenigingen/ vertegenwoordigingen 
van de Oude Haven en Cingelshouck.’

Na de zomer worden de projecten in 
kaart gebracht en zal een voorstel 
richting de leden gaan. 
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• Johan en Esther uit de Iriswijk openen op 
28 juni DE-SPOT, een winkel met vintage 
design, collectables, retro, childrens 
furniture, tin toys, art, industrial, et 
cetera. De winkel is donderdag, vrijdag 
en zaterdag geopend en zit in het 
voormalige pand van de Aldi, met nu 
een deur aan de Geldropseweg. Wilt u 
alvast wat meer weten: www.de-spot.com

• Op een lantaarnpaal in de Godschalk 
Rosemondtstraat is het eerste werk van 
een wildbreister aangetroffen!

• Onze eigen buurt-Loesje gaat verhuizen 
naar Frankrijk. Toch raar om geen 
nieuwe, inspirerende Loesje spreuken 
meer te lezen tijdens het wekelijks 
ommetje door de Lodewijk 
Houbenstraat. Zij schenkt ons nog wel 

een recept voor een heerlijk soepje (zie 
elders in deze krant).

• Het gaat goed met de Blokhut. Zo goed 
zelfs dat ons geliefde buurthuis niet als 
oranjehol kon fungeren tijdens de 
openingswedstrijd van het Nederlands 
elftal. Op die bewuste zaterdagavond 
was de Blokhut weer afgehuurd voor 
een feestje. 

• In april werd de auto van een buurt-
genoot uit de Lodewijk Houbenstraat 
gestolen. In zijn auto zaten de spullen 
die hij op de markt wilde verkopen. 
Deze hardwerkende man probeert een 
bestaan in Nederland op te bouwen. 
Een buurvrouw trok het zich aan en 
zette een actie op touw om geld in te 
zamelen voor een nieuw autootje. 
De buurman is weer mobiel. Over goede 
buren gesproken!

• In de Van Wassenhovenstraat zijn de 
bewoners niet zo blij met de toekom-
stige nieuwe buren. Daar gaat de 
Stichting Sint Anna Klooster in samen-
werking met Woonbedrijf een huurhuis 
gebruiken om ex-gedetineerden te laten 
re-integreren in de maatschappij. De 
buurtbewoners hebben vooral 
problemen met de slechte communi-
catie, zij voelen zich niet gehoord. 

• Soms wordt er met belachelijk hoge 
snelheid door de wijk gereden. De 
Iriskrantredactie schrok zich wild van 
twee langs scheurende auto’s tijdens 
de vergadering onder de Linde.

• Op de website van de Irisbuurt 
 www.irisbuurt.nl vindt u nog steeds het 

laatste nieuws en buurtweetjes. En nu 
u toch een kijkje neemt; er staat een 

bijzondere fotoreportage van Peter 
Kaars op de site. Geniet van de Iriswijk in 
ochtendgloren, zonder dat je voor dag 
en dauw je bed uit hoeft te komen.

• Nienke heeft bijzonder veel respect 
gekregen voor Carst, de eigenlijke 
eindredacteur van de Iriskrant, die 
wegens drukte een keer verstek moest 
laten gaan… 

WIST U DATJES...

Iriscamping 2012

Vrijdagmiddag 29 juni om 12.00 uur 
krijgen de leerlingen van de basisscholen 
vakantie. Zoals elk jaar mogen de kinderen 
uit de Irisbuurt kamperen op het grasveld 
bij de Blokhut. De camping is vooral 
bedoeld voor kinderen van de basis-
schoolleeftijd en jonger (onder begelei-
ding natuurlijk). Als jongeren (12 plus) ook 
willen kamperen dan geldt ook voor hen 
de voorwaarde dat een van hun ouders de 
gehele nacht mee slaapt op de camping. 
Er wordt gezamenlijk gebarbecued en ‘s 
avonds is er muziek en een kamp vuur 
(vuurkorf). Houd de website in de gaten 
voor nadere mededelingen hierover.  

Ingezonden brief naar aanleiding van 
de ru briek Inburgeren (8)

‘Inburgeren’ 
in de Iriswijk 
Hallo mijn naam is Sandra Gerritsen 
en ja, ik ben (bedrijfsmatig) aan het 
inburgeren in de Iriswijk. Nog voordat 
ik me had bedacht hoe ik mijn Natural 
Health Clinic (NHC) in deze wijk onder 
de aandacht zou kunnen brengen, las 
ik in de Iriskrant van maart jl. dat 
iemand dat al voor mij had gedaan in 
de rubriek Inburgeren. Natuur lijk al-
vast hartelijk dank hiervoor en ik wil bij 
deze de persoon uitnodigen om eens 
langs te komen voor een kennis-
making, meer informatie of een korte 
demo. Iedereen kan bij mij terecht 
voor een bio-energetisch consult. Ik 
ben aangesloten bij de BATC, de be-
roepsvereniging voor para medische 
therapeuten. De meeste ziekte kosten-
verzekeraars vergoeden mijn behan-
delingen. 
Nieuwsgierig? Iedere maandag- en 
woens dagmiddag bent u welkom op 
de Voorter weg 150. Tot ziens!  

Natural Health Clinic
sandra@naturalhealthclinic.nl

(Brief is ingekort door de redactie, de volledige 
brief staat op www.irisbuurt.nl)

BELEEF STARGATE
Ervaar een diepe, innerlijke activering en zuivering
• 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 Eindhoven 
Hertogstraat 29a • 5611PA Eindhoven (Tegenover Diagnostisch Centrum)
06 - 57 16 75 01 • 06 - 21 23 11 75 • niburueindhoven@gmail.com • www.niburuhealth.nl

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.



Lang leve de koningin, hoezee, hoezee, hoezee!

Gedurende de dag was er onder andere 
een spetterend optreden van de break-
dancegroep, werden er schitterende prij-
zen verloot en was er wederom een 
verhitte strijd om de traditionele mini 
Gouden Traan. 

Naast alle luchtigheid, was er dit jaar ook 
aandacht voor aidsslachtoffers en hun 
kinderen in Zuid-Afrika. Initiatiefnemer 
Mink Bozuwa stond achter een kraampje 

waar informatie werd gegeven over het 
project. De opbrengst van de verkochte 
spulletjes, giften en een deel van de 
dagopbrengst van Blokhut kwam ten 
goede aan dit project.

Als afsluiting ging aan het eind van de 
middag de barbecue aan en werden er 
bergen friet gehaald. En zeg nou zelf, er 
gaat niets boven gezamenlijk eten in de 
laatste zonnestralen. Idyllische taferelen in 
de Irisbuurt. 

Conclusie: Hoe fi jn kan de verjaardag van 
de majesteit zijn? Nou, heel fi jn! 

Hoe fi jn kan de verjaardag van de majesteit zijn? Bij de Blokhut was het 
meer dan goed toeven. Kinderen sprongen zich in het zweet op een enorm 
luchtkussen, terwijl de volwassenen vrolijk kletsend zich te goed deden 
aan een drankje, een hamburger of een Turkse pizza. De zon straalde en een 
verkoelend briesje maakte dat je nergens anders naar toe wilde. 

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

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

Colofon
Oplage: 1150
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Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com

www.irisbuurt.nl 

Verschijningsdata volgende nummers: 

september, december. Inleveren kopij Iriskrant 
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de mening van de hele redactie weer te geven.
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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?

6Veldboeket 37
Het kan echt een hobby worden om iedere 
plant (lees: bloem) op naam te brengen. 
Een eenvoudig bloemenboekje volstaat: 
plaatjes kijken, vergelijken, een notitie-
blokje misschien om een tekeningetje te 
maken en iets bij te krabbelen, naam (als je 
er uit bent gekomen ), datum, klaar is kees. 
Je hebt geen voorkennis nodig, nou ja, het 
is wel handig als je weet hoe bij voorbeeld 
een klaproos eruit ziet, of klaver. Dan weet 
je alvast zeker dat je met een andere soort 
te maken hebt, en zo breid je je kennis van 
wilde bloemen stukje bij beetje uit!

Och, we kunnen die namen ook helemaal 
laten zitten. Echt niet nodig om te ge-
nieten. Een tijdje geleden heeft de brem 
hier prachtig staan bloeien en ook de 
jasmijn. En nog even, en dan is het één 
groot festijn van bloeiende wilde peen 
(wit) en cichorei (lichtblauw). Denk maar 
aan vorig jaar zomer. En niet te vergeten de 
paarse pluimen van de vlinderstruiken.

Nog een andere suggestie, waarvoor je 
alleen maar een kleine schaar nodig hebt 
en thuis een olvarit- of een jampotje met 
water. Probeer zoveel mogelijk verschíllen-
de bloemen te vinden en pluk (= knip af) 
van elk één stengeltje met bloem. Binnen 

de kortste keren heb je een bont boeketje 
met allerlei vormen en kleuren. Of je kiest 
voor een cadeautje aan jezelf of aan 
iemand anders: pluk van de klaproos één 
enkele stengel met knop , dus géén bloem 
en een flink aantal grashalmen (een stuk 
langer). Zet het in een smal flesje en de 
volgende dag: feest! Veel plezier met je 
zelfgeplukte veldboeket.

Marijke.

1. Ik zie ze nooit samen. 2. Als ik ze zie, ko-
men ze vanuit een heel andere richting.

Daarnaast zijn er ook overeenkomsten 
tussen de twee. 1. Ze hebben woest grijs 
halflang haar. 2. Ze doen dagelijks bood-
schappen bij de Jumbo.

Laten we ze Joop en Hendrik noemen.

Hendrik zie ik bijna iedere dag, maar ken ik 
het slechtst. Dat komt omdat hij altijd 
haast heeft. Meestal kruis ik hem ter 
hoogte van de Taj-Mahal. Bij uitzondering 
is hij soms al bij de Run2Day en ik pas bij 
Verkuilen schoenen. Hendrik heeft zoals 
gezegd woest grijs halflang dirigentenhaar. 
Hij draagt een lange, zwarte herenjas en in 
zijn rechterhand houdt hij standaard een 
apart soort boodschappentas vast. Het 
lijkt op een kobaltblauwe teil, maar dan 
uitgevoerd met twee hengsels. Vanwege 
de afstand tussen Hendrik en mij was het 
lang gissen wat er nu precies in die teil zat. 
Het had net zo goed een nest jonge 
hamsters als een krop sla kunnen zijn. Ik 
hoopte natuurlijk op het eerste, vooral 
met het oog op dit stukje in de Iriskrant.

Een week of twee geleden lachte het geluk 
mij plots toe. Vanuit de koffierij doemde 
Hendrik op. Bij kassa twee. Met teil.

Eerlijk gezegd viel het een heel klein beetje 

tegen. Ik had Hendrik afwijkender inge-
schat dan vier stuks chocolade toetjes met 
room van het Jumbo-huismerk en vier La 
Chouffe-biertjes.

Dan is Joop toch een stuk onvoorspel-
baarder. Joop oogt verstrooid en heeft 
zoals gezegd woest grijs halflang haar. Niet 
stijl, zoals Hendrik, maar met een enorme 
krul erin. Hij draagt vaak een korte regen-
jas, maar heeft ook graag trainingspak-
achtige jasjes aan. Mijn eerste ontmoeting 
met Joop was in de Jumbo. Hij sprak me 
aan bij kassa vier. Zei: wat een leuke jas 
heeft u aan. Echt leuk. Apart. Ik zei: goh 
wat aardig. Bedankt. Hij: mensen zouden 
elkaar eens wat vaker complimenten moe-
ten geven. Of gewoon: vriendelijk tegen 
elkaar doen. Ik: daar heeft u helemaal 
gelijk in.

Sinds die tijd hebben Joop en ik elkaar een 
keer of drie gespot in de wandelgangen 
van onze supermarkt. Meestal ter hoogte 
van de gratis koffie. En dan doen we 
– geheel tegen de tijdgeest in – gewoon 
heel vriendelijk tegen elkaar. Ik: Smakelijk 
koffie drinken! Hij: Er staat gratis grill-
worst op een schoteltje. Gratis! Vindt u 
vast lekker! Ik: Eet u mijn plakje maar op. 
Hij: Echt? Wat aardig!

Joop en Hendrik. Zonder het te weten, 
kleuren ze mijn dag. 

Inburgeren in de Iriswijk (9)
Ik ken ze. Zij kennen mij niet. Misschien vaag, niet meer dan dat. Zij kennen 
elkaar in elk geval zeker niet. Neem ik aan. Ik heb geen keihard bewijs, maar 
wel sterke aanwijzingen.
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De vakantie komt eraan, geef inbrekers geen kans
Voor dieven is de vakantietijd een 
toptijd. Landelijk heeft de politie in
gezet om woninginbraken tegen te 
gaan door meer inbrekers te van
gen, maar ook bewoners te infor
meren. De politie komt naar ons toe 
en wil graag een voorlichtingsavond 
organiseren, dinsdag 26 juni van 
19:3022:00 wordt deze georgani
seerd in het Daf museum.

Hier alvast enkele tips:
Zorg ervoor dat je woning er bewoond uit-
ziet. Laat een buur of vriend je post 
ophalen, gebruik een tijdschakelaar om 
en kele lampjes automatisch aan en uit te 
zetten. Sluit je fiets goed af. Zelfs in een 
afgesloten schuur. Het is beter om een 
oppas voor je hond/kat te regelen dan een 
pension (ook voor je huisdier). Ruim de 
kliko op zodat hij niet gebruikt kan worden 
om over een schutting heen te komen of 
om op het platte dak te klimmen. Zorg 
voor goed hang en sluitwerk op alle ver-
diepingen en laat geen sleutels aan de 
binnenkant van de deur zitten. 
Ook is het belangrijk dat je geen af-
wezigheidmelding op je voicemail en/of 

in je email zet. Kijk uit wat je op het 
internet en sociale media (twitter, face-
book, etc.) over je vakantie plannen vertelt! 
Hoe veilig je huis is en kunt maken kun je 
zien op (doe de test): 
www.samentegeninbrekers.nl

Verder zijn er nog meer tips te lezen op:
www.politiekeurmerk.nl/consument/
preventietips 

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
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Cursus kunstgeschiedenis in de wijk
Meld u gauw aan voor een interessante 
cursus kunstgeschiedenis, gewoon hier om 
de hoek.
De cursus wordt verzorgd door Jan van Hal 
(die van de bloemenfoto’s in de wijk). Hij 
heeft de Academie voor Beeldende Kunst 
in Den Bosch en Tilburg gedaan. ‘Kunst-

geschiedenis is een liefde voor het leven 
gebleven en het is prachtig om te zien hoe 
de mens zichzelf en zijn omgeving ziet’, 
aldus de cursusleider. Alle belangrijke 
cultuurperioden en kunststijlen komen in 
zijn cursus aan bod. Waar nodig begeleid 

met extra informatie over kleurenleer, 
compositie, proporties, grafische technie-
ken, et cetera. De nadruk ligt op de 
betekenis die de beelden hebben, hoe zij 
tot voorbeeld kunnen worden en de dwin-
gende invloed die daar soms van uitgaat. 

Jan geeft zijn cursus Kunstgeschiedenis 
voor de tiende keer en deze jubileumeditie 
vindt plaats in onze wijk. Bij minimaal 10 
deelnemers gaat de cursus door op 
woensdagavond 10, 24 en 31 oktober, 7, 
14, 21 en 28 november, 12 en 19 december 
en 2 januari. Tien keer anderhalf uur met 
een korte pauze in de ruimte van 
Autismepunt aan de Kanaaldijk Zuid 15 
van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten voor de 
hele cursus zijn € 50,-. U kunt zich 
opgeven bij Jan van Hal, Johannes van 
Eindhovenstraat 7, 5611 TK Eindhoven, 
byteflyer@tiscali.nl 

Iriskrant vergadering onder de Lindeboom
Donderdag 24 mei 20.30 uur en nog steeds is het ongeveer 20 graden. Heerlijk!
Omdat de vaste vergaderplek in de Blokhut bezet is, wijkt de redactie van de Iriskrant uit 
naar het pleintje aan de A. van Cortenbachstraat. En dat hebben we geweten! Daar 
(toevallige) passanten bijna altijd iemand uit de redactie kennen, komen ze nieuwsgierig 
kijken en vragen wat hier toch aan de hand is. Nou, vergaderen dus. Hoewel. Door al dat 
buurten met wijkbewoners komt er in eerste instantie niet veel van vergaderen terecht. 
De bezoekers blijken echter ook een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe onder wer-
pen. Zo hebben we toch voldoende kopij weten te bedenken, waaronder dit stukje dus. 

Vlnr: Annet, Nienke, Luc, Lita, Herman en Frans. Overige redactieleden Odette, Daphne en Carst ontbreken op de foto.



 Column Een goede buur

De kinderen zijn inmiddels wel zo zelf-
standig dat ze enigszins voor zichzelf kun-
nen zorgen, maar toch. Gelukkig was 
jongste een paar dagen logeren, dat was 
een zorg minder. Niet zozeer in de 
verzorging maar wel in eventuele ruzies 
die beslecht zouden moeten worden. 
Waar we overigens simpelweg te ziek voor 
waren. Oudste zorgde voor ons zo goed en 
zo kwaad als hij kon. Hij bracht regelmatig 
een kopje thee en vroeg hoe het ging. En 
toen het echt niet meer ging, besloot hij 
dat de huisartsenpost gebeld moest wor-
den. Al met al waren we duidelijk erg 
gelukkig met zijn goede zorgen. 

Wat me echter ook ongeloofl ijk veel goed 
deed waren de zorgen uit de buurt. 
Nummer 100 kwam de eerste avond 
meteen alle porties eten brengen die ze 
kon vinden in haar diepvries. Op die manier 
hadden de kinderen in ieder geval te eten, 
en wij ook als we daaraan toe zouden zijn. 
Dat was een hele zorg minder. Braaf heeft 
zoonlief iedere avond voor hemzelf een 
bakje in de magnetron gezet en genoten 
van haar uitmuntende kookkunsten. Num-

mer 83 reed ’s avonds laat nog naar de 
dienst apotheek bij het Catharina Zieken-
huis om de voorgeschreven medicijnen op 
te halen. Nummer 22 haalde ’s morgens 
de hond op zodat ze een dagje lekker kon 
spelen met andere honden. Nummer 27 
gooide ’s middags de krant in de brieven-
bus, zodat we wat te lezen zouden hebben 
en desgewenst het wereldnieuws weer tot 
ons konden nemen. Tot op de dag van 
vandaag heb ik daar overigens niet zo heel 
veel behoefte aan. Nummer 3 kwam 
dagelijks informeren of ze boodschappen 
voor ons mee kon nemen van de super-
markt. De eerste dagen heb ik het allemaal 
niet zo meegekregen. Ik was te ziek om te 
beseffen wat er om me heen gebeurde. 

Toen ik na een week weer aan de beterende 
hand was, begon tot me door te dringen 
wat er in de voorgaande dagen allemaal 
gebeurd was. En hoe bijzonder dat eigen-
lijk was. Het ontroert me nog steeds als ik 
daar aan denk. Zoveel betrokkenheid en 
zorg. Niet van familie of vrienden, maar 
gewoon van de mensen om ons heen. 
Onze buurtgenoten. Tegen de tijd dat we 

weer echt herstellende waren, begonnen 
vrienden te roepen dat we maar hadden 
hoeven bellen en ze waren komen helpen. 
En dat geloof ik meteen. Maar dan had ik 
om hulp moeten vragen. Nog los van het 
feit of ik fysiek in staat was geweest om ze 
te bellen, vind ik het trouwens best 
moeilijk om om hulp te moeten vragen. 
Onze buurtgenoten waren er gewoon. Ik 
hoefde niets te vragen. Ze zagen dat we 
hulp nodig hadden en hielpen waar ze 
konden. 
Daar ben ik enorm dankbaar voor, en zo 
blijkt maar weer: een goede buur is beter 
dan een verre vriend. 

Agenda Iriswijk

23 juni: Straatfeest Godschalk 
Rosemondtstraat

24 juni: Straten Volleybal Toernooi 
26 juni: Informatieavond inbraak-

preventie, Daf museum
29 juni: Iriscamping 2012 

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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Afgelopen winter waren manlief en ik ziek. Echt ziek. 
Flinke griep met hoge koorts. De overige symptomen 
zal ik je besparen. We konden niets anders dan in bed 
liggen en slapen. Intussen hebben we natuurlijk wel 
een huishouden dat draaiende moet worden gehouden.


