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GRATIS SUPERFEESTJE AAN DE GABRIËL METSULAAN

Kabaal Am Kanaal bereikt 
hoogtepunt tijdens 6e editie
Zaterdag 8 september, één dag voor aanvang van het festival, ziet Geert 
Tiersma samen met broer Ruud het al helemaal zitten: ‘We denken een 
gevarieerd programma aan te kunnen bieden, de weersvoorspellingen zijn 
uitstekend maar bovenal heeft Kabaal Am Kanaal der afgelopen jaren al 
bewezen dat veel buurtgenoten, maar ook steeds meer mensen van elders 
uit Eindhoven zich hier prima thuisvoelen. Voor ons reden genoeg om 
morgen met vertrouwen tegemoet te zien.’

Al maanden zijn de beide broers bezig met 
de voorbereidingen van wat een redacteur 
van de Iriskrant eens ‘het meest vrolijk-
makende festivalletje van Eindhoven’ 
noemde. Van jong tot oud; voor ieder wat 
wils. ‘Vooral de kinderactiviteiten hebben 
bij ons grote prioriteit’, aldus Ruud. Wat 
blijkt uit het groot aantal kinderen op het 
festival.
Terwijl de ouders zich bij het warme weer 
het koele biertje goed laten smaken, leven 
heel veel kinderen zich uit op de glijbanen, 
de timmerstandjes, het schil deren, de 
verkleedpartijen, het kralen rijgen, het 
schminken en natuurlijk het maken van de 
inmiddels traditionele lawaai stok. De zelf 
versierde pannen koeken zorgen voor een 
welkom tussen doortje.

Seniorenorkest
Zondag 11.00 uur. Stipt op tijd wordt de 
aftrap van het festival verzorgd door het 
50-koppige Eindhovens Seniorenorkest. 
Lopend vanuit de Metsulaan richting ka-
naal onder een dan al strakblauwe hemel, 
neemt de klassieke muziek al meteen bezit 
van je. De toon is gezet. Al zo’n 60 men-
sen hebben zich verzameld voor het gele 
podium aan de kanaalzijde onder het 
genot van een kop koffi e of thee met cake 
gebakken in tulband-vorm. ‘Het thema is 
dit jaar ‘1001 nacht’ en we proberen dit 
thema in allerlei varianten op het festival 
te laten terugkomen’, aldus Ruud.
Geert vult aan: ‘Wat we eigenlijk willen 
laten zien is dat een festival organiseren 
ook op een andere manier kan. Wij hebben 

niet zo veel met commercie, entree, sub-
sidies en grootschaligheid. Wij willen ge-
woon een gezellig festival organiseren 
waar mensen en kinderen zich thuis 
voelen, niet meer en niet minder.’

Beheersbaar
Kabaal Am Kanaal is groeiende maar Ruud 
laat er geen twijfel over bestaan dat er wat 
hem betreft een grens is. ‘Zolang het 
beheersbaar is, blijft het op alle fron ten 
leuk om te doen. De crew van vrij willig(st)
ers maken met plezier tijd vrij en dat komt 
vooral omdat het overzichtelijk blijft.’ 
Wanneer je ze daarnaast een stuk verant-
woordelijkheid geeft, zetten ze zich voor 
100% in’. 
Natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Zo 
ontbreekt even een muzikale opvulling 
tussen het optreden van de slagwerkers 
van Oliedrom en het eerste bandje Fats. 
Niemand die het opvalt of er last van heeft. 
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Folkwoods
Al zo’n 20 jaar heeft Ruud ervaring met het 
organiseren van festivals waaronder het 
inmiddels bekende Folkwoods festival in 
het Philips de Jonghpark in Eindhoven.
‘Wij zijn niet afhankelijk van subsidies’ 
aldus Ruud. ‘Dat heeft voor- en nadelen. 
Maar de kick is wel dat we benaderd wor-
den door veel mensen, bedrijfjes en 
organisaties’. Zo levert een naburig be-
drijfje de stroom en de pallets, een ander 
de ballonnen. De hekken komen van de 
gemeente. Het festival heeft zelfs een 
eigen artiesteningang doordat zij gebruik 
kan maken van het parkeerterrein van de 
Jeugdzorg. Alles belangeloos, zo ook de 
bandjes die zich aanbieden om te komen 
spelen. Sommigen worden gevraagd, want 
ook daar wordt nauwlettend naar ge  keken. 
Geert (die ook de audio apparatuur levert 
voor het festival, red): ‘We maken met onze 
band B’wana Dik natuurlijk veel muziek en 
menen daardoor goed in te kunnen 
schatten welke muziek het beste past bij 

Kabaal Am Kanaal. Waar de naam eigenlijk 
vandaan komt, wil de Iriskrant weten. ‘In 
Wageningen bestaat al jaren lang ’Kabaal 
Am Gemaal’ wat plaats vindt op 5 mei ter 
gelegenheid van bevrijdings dag. Ik heb 
gewoon een variant daarop bedacht voor 
ons festival’, zegt Geert.

Onderwijl wordt het heter, drukker en 
(nog) gezelliger. Bier en frisdrank zijn niet 
aan te slepen. Tegen 23.00 uur klinken de 

laatste noten van Mighty YaYa uit de 
boxen. De naar schatting 100-200 over-
geblevenen willen meer, maar Ruud en 
Geert willen zich strikt aan de program-
mering houden. ‘Om gedoe te vermijden’ 
luidt het simpele argument.

Het bier is op (20 fusten?) Deze bezoeker 
gaat moe maar voldaan z’n bed opzoeken. 
Kan een zondag nog leuker ingevuld 
worden? 

Rentreeproject - van Wassenhove-
straat 47
De huurwoning aan de van Wassen hove-
straat 47 is door Woonbedrijf ingericht om 
drie of vier ex-gedetineerden te gaan huis-
vesten. De gemeente heeft daar in middels 
een vergunning voor afgegeven. De be-
doeling van deze huisvesting in een gewone 
wijk is het voor veelplegers/recidivisten 
met meervoudige problema tieken moge-
lijk maken om terug te keren in de maat-
schap pij. Na een periode van een aantal 
maanden in dit pand te hebben gewoond, 
stromen diegene die dat aankunnen door 
naar een meer zelfstan dige woonvorm 
elders in de stad. De be geleiding is in 
handen van Rentree/St. Annaklooster.
De buurt maakt zich grote zorgen over 
deze vorm van opvang. De continue door-
stroom van cliënten (er wordt vooraf door 
de instanties al rekening gehouden met 
een hoog uitvalpercentage en bewoning is 
sowieso van korte duur), het ontbreken 
van direct toezicht en de vrijblijvende be-

geleiding door 
deskundigen zien 
buurtbewoners als problematisch. Om-
wonenden worden geacht cliënten op te 
vangen en worden daarmee ongevraagd 
mede verantwoor delijk gemaakt voor de 
goede gang van zaken. De verantwoor-
delijkheid wordt zo deels afgewenteld op 
buren. Voor met name de vele senioren en 
de gezinnen met jonge kinderen in 
Cingelshouck geeft dit een gevoel van 
onveiligheid. Ongeveer 80 bewoners heb-
ben daarom een be zwaar schrift ingediend 
bij de gemeente. Voor de gemeente is het 
echter onderdeel van een zogenaamd 
spreidingsbeleid om op meerdere plekken 
in de stad woningen beschikbaar te stellen 
aan probleem groepen. De door buurt be-
woners voor gestelde spreiding in tijd, dus een 
vooraf beperkt aantal jaren deze cliënten 
in deze buurt, wordt door de ge meente 
niet gehonoreerd. Blijkbaar moet het 
project op deze manier en op deze plaats 
door gang vinden, omdat de ge meente en 
Woonbedrijf aan bepaalde af spraken moe-
ten voldoen, terwijl ook Rentree/St. Anna-
klooster duidelijk aan geeft dat zij de 
gekozen oplossing niet ideaal vindt.

Post NL
In een garagebox aan de van Wassen-
hovestraat is sinds een aantal maanden 
een distributiepunt van PostNL gevestigd. 
De vergunning-aanvraag voor bedrijfs-
matig gebruik van de garagebox is gewei-
gerd op 30-5-2012. Uiterlijk 1 oktober zal 
het distributiepunt daarom verhuizen naar 
een bedrijfspand buiten de Iriswijk.

Buurtborrel
Op 7 oktober staat een buurtborrel ge pland; 
nadere info volgt voor buurt bewoners 
door middel van een uitnodiging in hun 
brievenbus. 
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Nieuws uit Cingelshouck 

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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Geert (l), druk in gesprek met Frans van de Iriskrant.
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Niet zo serieus, gewoon vrolijk
Deze keer in de categorie Bekende Iris-
buurters: Steye J. van Dam. Leeftijd: 36 
(op 23 september) Lengte: 1.83. Gewicht: 
een kilootje of 75 (‘Maar wel als ik niks 
aan heb, niks gegeten heb en net een paar 
heliumballonnen voor de kinderen in 
mijn handen heb’) Woont: aan de Adolf 
van Cortenbachstraat. Getrouwd met: 
Yvonne. Samen hebben ze drie kinderen. 
Steye is trainer. Acteur. In series, fi lms maar 
ook op het toneel (zoals binnenkort bij 
Afslag Eindhoven). Presentator. Radio-
spotjesstem, te zien in tv-commercials. 
Maakt eigen (erg grappige) fi lmpjes op 
www.youtube.com/user/steyevandam. Bij-
voorbeeld waarin hij aantoont dat de brief 
uit André Hazes’ De Vlieger wellicht hele-
maal niet de brief is waarvan wij automa-
tisch denken dat het die brief is. Fanatiek 
twitteraar @steyevandam. Vader. Held in 
het down sizen van zijn talenten. Altijd on-
derweg, druk, bezig. Een inter viewtje met 
hem afspreken blijkt dan ook schier on-
mogelijk.Gelukkig hebben we alletwee een 
smart phone. Met gratis whatsapp.
 

Waarom denk je dat de Iriskrant 
jou wil spreken?

 
Op het bankje onder de boom zit 
een klassieke dronkaard over te 
geven. Ik maak effe een foto

Gatver
 

Omdat jullie natuurlijk nieuws-
gierig zijn wat die man nog meer 
doet dan alleen in reclames 
rondlopen.    

Juist. Je hebt onlangs samen-
gewerkt met heyheyhey bij-
voorbeeld. Ook Irisbuurters, 
overigens.
 

Melvin the mini machine! Leuk hè? 

Super leuk. Hoe kwam je daar bij?
 

Eric (die man met die baard en 
dat dichtgeknoopte bloesje en 
die bril) vroeg via Twitter of ik in 
hun nieuwe korte fi lm wilde 
spelen. Ik had geen idee. Er bleek 
een super grootdenkende studio 
achter te zitten!

Je bent wel van de fi lmpjes, zag ik. 
Die ene over De Vlieger is briljant.

Haha ja.

Hoe kom je op zoiets?

Ineens heb ik dan zo’n ideetje en 
dat wordt dan een fi lmpje. Van 
die vlieger, tja. Ik hoor dat ineens. 
Denk ik ’deze brief’? Welke is dat 
eigenlijk? 

Je bent een man die het 
absurdisme waardeert.

Ja, misschien is het absurd. Het is 
ook gewoon heel vrolijk, vind ik.

Wat doe je eigenlijk op een 
doorsnee dag?

Beetje rondhangen, kinderen 
voeden, naar school brengen, 
rijden, nadenken over zinnetjes, 
ja-maar shows (een soort trai-
ning) geven. Dat soort dingen.

Ja-maar shows?

Ja. Omdenken. Mensen, orga-
nisaties leren Omdenken. 

Van problemen mogelijkheden 
maken. Ik kom in allerlei situaties 
bij organisaties, soms een fusie, 
soms ontslagen, soms reorga-
nisaties, vaak onderwijs, studie-
dagen. Van gemeentes, de politie, 
Philips, Shell tot de biowinkel, 
ziekenhuizen, makelaars, alles. 
Verschrikkelijk leuk om te doen.

Wat vind je van onze wijk?

Erg leuk. Er zijn meerdere leuke 
wijken maar de Iriswijk is niet zo 
serieus, vrolijk! Ik rij best wel 
vaak heel Nederland door. Van-
daag was ik in Delfzijl. Dat is 
VERDER DAN FRANKRIJK! Of dan 
moet ik in Amsterdam een 
casting doen, rij ik dus naar 
Amsterdam, tien minuten casten 
en weer terug. Bizar. We denken 
vaak aan verhuizen, Yvon en ik 
komen allebei hier niet vandaan 
maar wonen er al best lang. Het 
is hier heerlijk rustig, de kinderen 
hebben het heerlijk, we hebben 
een heerlijk huis, een fi jne tuin, 
het zou echt te belachelijk voor 
woorden zijn om te gaan ver-
huizen dus elke keer denken we 
nee, we blijven. Het is dorps en 
stads tegelijk en vaak denk ik dat 
het een soort camping is. Met de 
Jumbo als campingwinkel.

Wat is jouw droom?

Mijn droom…
Een show met grappige gasten 
en grappige dingen.
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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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GEZOCHT
Enthousiaste buurtgenoten die mee 
willen werken aan de Iriskrant.

Door het vertrek van enkele redactie leden 
en onze vormgever/dtp-er is er plaats voor 
nieuwe, enthousiaste mensen. Wij zoeken:

Redacteuren
Vind je het leuk om stukjes te schrijven, 
interviews af te nemen, als vliegende re-
porter ergens op af te gaan? Vind je het 
leuk om in een gezellig team buurt genoten 
te opereren? Dan is het vrij willige baantje 
van redacteur misschien iets voor jou! We 
vergaderen ééns in de drie maanden. Ver-
der tijdsbeslag: een uurtje of 4, 5 per drie 
maanden. Ligt na tuurlijk ook aan je capa-
citeiten als schrijver. Je hoeft er geen spe-
ciale oplei ding voor te hebben, maar fout-
loos kun nen schrijven is natuurlijk wel handig!
Meer informatie? carstdekock@gmail.com

Vormgever/dtp-er
Vanwege het vertrek van onze vorm gever 
komt de plek vrij om ééns in de drie maan-
den de Iriskrant op te maken en drukklaar 
te maken. Is het je beroep of ben je ge-
woon handig met dtp-software, vind je het 
leuk om in een gezellig team buurt genoten 
vier keer per jaar de redactie vergadering 
bij te wonen? Dan is dit vrijwillige baantje 
misschien wel iets voor jou!
Meer informatie? luc.debruijn@upcmail.nl

De Iriskrant kan niet verschijnen zonder 
vrijwilligers, dus..... gewoon doen!

Vrijwilligers gezocht
We zoeken mensen voor verschillende 
functies (zie link) omdat er sterke groei is 
naar de vraag om onze hulp. Vanwege de 
crisis zijn er namelijk meer mensen dan 
ooit in nood. Het Rode Kruis Eindhoven en 
omstreken (Geldrop, Nuenen, Son en 
Breugel en Waalre) wil ook aan alle nieuwe 
mensen hulp kunnen blijven bieden. En 
daarvoor hebben we meer krachtige 
collega’s nodig in onze huidige organisatie.

Heb jij interesse in je wijk, ben je handig 
met mensen en ben je gemiddeld 8 uur per 
week beschikbaar? Dan kun je direct 

reageren naar hulpdesk@redcross.nl of 
naar Bart Janissen (BJanissen@redcross.nl). 
Hij is op maandag, dinsdag en donderdag 
aanwezig op ons kantoor. Graag naam en 
telefoonnummer achterlaten dan bellen 
wij voor een afspraak. Oh ja, er is een 
onkostenvergoedingsregeling en scholings-
programma en je wordt verzekerd en 
begeleid.

Kijk voor de vacatures op: www.rodekruis.
nl/afdeling/eindhoven/actueel/vacatures. 
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Op tv?

Ja. En live.. maar nu moet ik eten.
En, het is maar een droom hè?

(twee dagen later)

En die show... Ik vind David 
Letterman zo leuk. Vroeger vond 
ik Toon Hermans leuk (nog steeds) 
en ik wilde hem worden. In mijn 
werk nu heb ik soms een beetje 
het idee dat ik even een soort 
Toon ben, dat is dus deels gelukt. 
Dat kan je wel eens hebben, dat 

je ineens denkt: dit zou mijn vader 
ook zo gezegd kunnen hebben. 
Nou ik heb dat natuurlijk ook wel 
eens met mijn vader maar dus 
ook met Toon. En met David. Ik 
heb altijd zo goed naar die man-
nen gekeken en geluisterd. Alleen 
wat David Letterman doet doe ik 
eigenlijk bijna nooit, gasten ont-
vangen en dan geinige gesprekken 
hebben over zij-dingen. Terwijl 
het me zo leuk lijkt. Dus ja, dat is 
nog wel een soort van droom. 
Geen idee of ik het kan, of ik er 
gevoel voor heb maar het lijkt me 
gewoon ontzettend te gek om te 
doen. Niet verder vertellen hoor. 
Hou het binnen de wijk!
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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

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Een achttal bewoners van de Adolf van 
Cortenbachstraat, de Fransiscus Sonnius-
straat en de Voorterweg hebben bezwaar 
aangetekend bij de gemeente middels 
zienswijzen. Ook zijn er handtekeningen 
verzameld en heeft bewonersorganisatie 
Irisbuurt de gemeente door middel van een 
adhesie betuiging gevraagd de belangen 
van de bewoners mee te wegen. 

Spannend
Bij de koop van de huizen stonden er een 
flink aantal bomen, dit zorgde voor een 
buitengevoel in de binnenstad, waren er 
veel vogels en bleek het een spannend 
terrein voor kinderen. Al jaren is bekend 
dat er gebouwd gaat worden en passeer-
den vele plannen de revue. Een van de 

grootste pijnpunten bij dit plan is een 
muur van 7.20 meter hoog die dicht tegen 
de tuinen aangebouwd wordt. Naast het 
benauwende hiervan, zorgt de muur 
onherroepelijk voor minder licht in tuinen 
en woonkamers. Andere punten waren: de 
toe name van parkeerdruk in de wijk, 
milieu  categorie II is te hoog, een kastanje-
boom in een tuin aan de Voorterweg die 
de bouw niet overleeft en als laatste punt: 
geen ramen aan de achterzijde van het 
gebouw die de privacy schenden. Alle 
zienswijzen zijn door de gemeente on-
gegrond verklaard. 

Fiers
Daniza de Bruijn en Nienke Flaman zijn 
naar de commissievergadering van de 
gemeenteraad geweest om de zienswijzen 
te verdedigen. Hoewel dit niet de be-
doeling bleek te zijn en konden ze alleen 
nieuwe punten aandragen, hebben ze na 
afloop gesproken met wethouder Fiers en 
juridisch medewerker Ronald Martens. 
Hier bij is nogmaals benadrukt dat ze niet 
tegen de nieuwbouw op het terrein zijn, 
maar wel dat enkele punten die door de 
gemeente als ‘stedenbouwkundig verant-
woord’ worden aangeduid, voor de om-
wonenden niet acceptabel zijn. 

Ter tafel
In plaats van het hogerop te spelen en naar 
de Raad van State te gaan, is gekozen om 
met Kortonjo Vastgoed B.V. rond de tafel 
te zitten.10 september jl. was het zover. 
Met een kleine groep afgevaardigden is er 
met de heer Siem Heijman gesproken over 
de nieuwbouw. Hij benadrukte graag goe-
de buren te willen zijn en samen te denken 
over mogelijke oplossingen. De muur van 
7 meter 20 komt er, alleen is de vraag hoe 
deze eruit gaat zien. Er zijn meerdere 
mogelijkheden die het uitzicht aangena-
mer maken. Het plaatsen van ramen in de 
achtergevel ligt gevoeliger. In het plan 
staan geen ramen getekend, maar als 
bedrijven daar licht willen hebben, behoort 
dit tot de mogelijkheden. Dit zou een 
ernstige schending van de privacy bete-
kenen. Het gebouw ligt net ver genoeg om 
ramen te plaatsen zonder daar een ver-
gunning voor aan te vragen. Kortonjo 
Vastgoed wil het geen ramen plaatsen niet 
juridisch vastleggen. Maar ook hier zijn 
meerdere opties denkbaar als bedrijven 
licht willen en daar kan zeker over gepraat 
worden. 
Ook het terugplaatsen van bomen, het 
overige groen en een nieuwe schutting 
kwam ter tafel. Ons groenexpert uit de 
wijk, Frank Verhagen, heeft hier allerhande 
ideeën over die voor alle par tijen gunstig 
zijn en is bereid hierover in gesprek te 
gaan. De heer Heijman staat hier positief 
tegenover. Wat betreft de kastanjeboom: 
mogelijk kan hier een boomexpert zijn 
licht over laten schijnen en met eventuele 
oplossingen komen.
Het laatste punt is de vraag om een nul-
meting. Bij het neerhalen van het oude 
gebouw, zijn er in verschillende woningen 
scheuren ontstaan. Zoals het er nu naar 
uitziet is heien niet nodig en volstaat een 
betonplaat. Dit wil niet zeggen dat er door 
de bouw geen schade ontstaat aan de 
omliggende woningen. 

Goede buren
2 oktober komen de partijen die het 
gebouw gaan neerzetten bijeen en be-
spreken dan onze punten met eventuele 
oplossingen. Hierna is er hopelijk meer 
duidelijkheid over de bouw.

Tot 18 oktober kan er naar De Raad van 
State worden gestapt, maar de betrok-
kenen hebben er vertrouwen in dat er 
prima middenwegen gevonden worden. 
Want goede buren zijn goud waard. 

Wat nu nog een prachtig bloemenveld is, wordt als alles meezit binnen 
afzienbare tijd een klein bedrijventerrein. Het goede nieuws is dat het 
merendeel van de Irisbuurtbewoners er blij mee is, want het oude gebouw 
was niet alleen gevaarlijk, maar zorgde ook voor een armoedige uitstraling. 
Helaas zoals vaker met nieuwe plannen, gaat het niet zonder slag of stoot 
en hebben direct omwonenden een aantal punten van zorgen en kritiek.

Bestemmingsplan Lucas Gasselstraat 7-7a
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Pubquiz weer van start
Ook dit seizoen start er weer een serie 
pubquizzen in de Blokhut en wel elke 2de 
dinsdag van de maand, dus schrijf alvast in 
je agenda: 9 oktober, 13 november en 11 
december. Altijd 20.30 uur (aanmelden 
vanaf 20.15 uur). Voor wie nog nooit ge-
weest is: teams van max. 5 personen strij-
den tegen elkaar om de eer (en ook een 
kleine attentie). Een quizmaster leest de 
vragen op. Ieder team noteert de ant-
woorden op een formuliertje. Wie heeft de 
meeste vragen goed? Tussendoor genoeg 
tijd voor een pilsje en veel slap geouwe hoer, 
dus naast spannend ook erg gezellig! 

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: 

december, maart, juni. Inleveren kopij Iriskrant 

maart: uiterlijk 3 december, bij voorkeur via email 

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.

Zoek het grote verschil

Het Iriswijk Straten Volleybaltoernooi moest vanwege de regen een week verzet worden en viel toen precies op 
de eerste zaterdag van de schoolvakantie. De dag na de Iriscamping. Hierdoor moesten helaas twee teams 
afhaken en bleven er nog maar twee over. Het feit dat de Havensingel en de Oude Irisbuurt toch de strijd met 
elkaar aangingen maakten ze beiden al tot ware winnaars. Op de foto’s zie je beide teams dan ook echt stralen. 
Toch is er één groot verschil te ontdekken. Kijk maar eens goed wie er (weer) de beker heeft!



SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Nieuws van Wilgenhof
Vitalis Wilgenhof, onderdeel van de Vitalis 
WoonZorg Groep heeft in haar acti vi-
teitenplan opgenomen dat zij zich, naast 
de huidige zorg rondom hun bewoners, 
ook gaan richten op de wijk.
Momenteel worden een aantal initiatieven 
ontwikkeld in en rondom Vitalis Wilgenhof 
voor bewoners van de omliggende wijken. 
Naast incidentele activiteiten (kerstmarkt, 
voorjaarsmarkt, theatervoorstellingen e.d.) 
worden er ook initiatieven ontwikkeld voor 
de lange termijn (weekmarkt, huiskamer 
voor senioren e.d.).

Biologische markt
In de week van 29 september t/m 7 ok-
tober wordt landelijk opnieuw de ‘Week 
van de Smaak’ gevierd. In deze week staat 
in Vitalis Wilgenhof alles in het teken van 
de Smaak. Het thema loopt als een rode 
draad door de activiteiten. 
Als onderdeel van deze themaweek is er 
een buurt- en wijkactiviteit.

Op 4 oktober, van 11.00 tot 17.00 uur is er 
een biologische markt met diverse bio-
logische lekkernijen. Op deze dag is er 
speciale aandacht voor Wereld Dierendag.
U kunt genieten van mooie muziek maar 
de artiesten maken we niet bekend. Dat 
blijft een verrassing voor de bezoekers. 

Vitalis brengt Jane Eyre in Parktheater
 Woonzorggroep Vitalis en Het Parktheater 
gaan een unieke samenwerking aan. In 
November brengen bewoners van Vitalis 
Wilgenhof, samen met nog zelfstandig 
wonende inwoners van Eindhoven en 
omstreken, de toneelvoorstelling ‘Jane 
Eyre‘ op de planken in het Parktheater. De 
spelersgroep bestaat uit een twaalftal 
ouderen: sommige acteurs kennen 
nauwelijks fysieke problemen, anderen 
zijn aan een rolstoel gekluisterd en er zijn 
demente acteurs. Ze zijn allemaal bereid 
Het Grote Avontuur aan te gaan. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd een van 
de voorstellingen in Het Parktheater bij te 
komen wonen. 
‘Jane Eyre‘ speelt op 16, 17, 18, 20, 21 en 
22 November, aanvang 19.00 uur ( Zondag 
14.30 uur ). Kaarten kunt u reserveren via 
Het Park theater.

Huiskamerproject zoekt vrijwilligers
Binnen Woonzorgcentrum Wilgenhof 
wordt binnenkort gestart met een huis-
kamerproject. Hierin bieden wij een zin-
volle dagbesteding en dagstructuur aan 
bezoekers, verminderen van isolement, 
het ontmoeten van andere mensen en 
lotgenoten, het ontlasten van mantel-
zorgers.
Voor deze ontmoetingsplaats (huiskamer) 
zijn wij op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die 1 of meerdere dagdelen on-
dersteuning/begeleiding kunnen bieden 
aan de bezoekers. Wij bieden een leuke 
werkomgeving, goede begeleiding, een 
vrijwilligersovereenkomst, verzekering, 
scholing maar bovenal een leuke, zinvolle 
besteding van uw vrije tijd.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frans Offermans, coör-
dinator vrijwilligerswerk Vitalis Wilgenhof, 
te bereiken op nr. 040-2148300. 

De Zee
De Zee
Ik laat de stad achter mij
En zie de roodkleurige avondzon
zakken in de zee
Alsof je een stuiver in je spaarpot doet
 
Mijn zorgen nam ik niet mee
Het is de zoute lucht en de schelpen die 

kraken
onder mijn voeten
Het zijn allemaal dingen die me zo raken
 
Overdag is het behaagelijk en ‘s nachts koud
Maar bovenal wat zijn aan zee de zoenen zout
De zee is als een stil gedicht
Iedere avond voor het slapen gaan
lees ik het even op jouw gezicht.

Toon Roosen

Heb jij POWER?!
Stichting Sport en Sociale Begeleiding 
aan de Barrierweg 217 in Eindhoven 
biedt jongeren in de leeftijd van 11 
t/m 17 jaar een empowerment trai-
ning aan. Deze training geeft je inzicht 
en maakt je bewust van je eigen IK. Er 
komen verschillende onderwerpen 
aan bod, zoals: zelfvertrouwen, gren-
zen, relaties, internetgebruik etc. De 
training wordt verzorgd in samen-
werking met thaiboksschool Duran 
Gym. Hier wordt theorie gecombi-
neerd met sport –en spelvormen 
vanuit de (vecht)sport.
De training wordt gegeven in ver-
schillende leeftijdsgroepen en zal 
starten in de eerste week van oktober 
2012 op woensdagmiddag na school-
tijd (dagen en tijden kunnen in overleg 
met deelnemers aangepast worden). 
Wil jij jezelf beter leren kennen en 
sterker in je schoenen staan? Geef je 
dan nu op want vol = vol!!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Hetty Das, telefoon: 06 
-81923186 of h.das@stichtingssb.nl 
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Geldropseweg
De voormalige Aldi op de Geldropseweg 
heeft een nieuwe huurder: sinds een 
maand is er De Spot gevestigd, een winkel 
vol vintage design van onze buurtgenoten 
Esther en Joan (“Johan zonder h”, aldus 
Joan) uit de Lodewijk Houbenstraat.  500 
vierkante meter met interieurspullen: 
tafels, stoelen, lampen, kasten, et cetera. 
De Iriskrant ging er natuurlijk op bezoek en 
trof er op deze woensdagmiddag (de 
winkel was gesloten) Joan, terwijl Esther 
thuis druk was met de kinderen.
Joan zit al zo’n 30 jaar - met wat onder-
brekingen - in de handel in ‘vintage’. Onder-
brekingen? Joan heeft ook nog twee jaar 
(offi cieel twee jaar, in de praktijk vier) in 
de horeca gezeten. Hij was mede-eigenaar 
van een zeer succesvolle kroeg op de 
Stratumsedijk. De horeca bleek niet echt 
iets voor hem te zijn, de handel wel. De 
laatste 8 jaar kunnen Joan, Esther en kin-
deren er zelfs van leven! Vanuit een loods 
handelde hij vooral via internet. De winkel 
is een nieuw avontuur. Spannend: “Ik moet 
wennen aan de huur van het pand. Het 
moet wél terugverdiend wor den” aldus 
Joan. De self-made man heeft Mavo, Havo 
en zijn middenstandsdiploma en is op zijn 
twin tigste in de handel gegaan. Vooral het 
met mensen omgaan trekt hem aan in het 
vak. Is hij een goede verkoper? Joan: “Een 

goede verkoper is bijvoorbeeld een auto-
verkoper. En daar heb ik een hekel aan. Ik 
vertel de klanten alleen zaken die ik ook 
écht meen, geen lulpraatjes”. 

Mode
Zijn vrouw Esther komt uit de modewereld. 
Na een redelijk technische opleiding (MDGO-
mode) waarin je vakmatig heel goed 
kleding leert maken, trok de creatieve kant 
haar toch meer. Zo kleedde zij ondermeer 
de dansers van de Funky Bizznizz mensen 
voor verschillende feesten, met als hoogte-
punt een grote act bij de millennium-
wisseling in Paradiso: een jurk van 10 
meter lang waarop geprojec teerd werd. 
Daarnaast is Esther ook DJ geweest – 
vooral in loungecafe’s of de lounge bij 
Extrema. Op de achtergrond klinkt dan 
ook een CD met een zeer relaxte mix van 
Esther. Esther heeft 8 jaar een winkel 
gehad met een eigen kledinglijn. In De Spot 
verkoopt zij zelfgemaakte mutsen, knuf-

fels, kussens en slabbertjes onder het label 
ESIT. Achterin de winkel heeft zij een com-
pleet ingericht naaiatelier met allerlei stoffen 
en garen en professionele apparatuur.

Vintage?
Even terug naar de vintage: wat is dat 
eigenlijk? Joan vindt het moeilijk te om-
schrijven: “Het is de naam geworden voor 
meubels uit de 50-er, 60-er en 70-er jaren. 
Dat klinkt net wat anders dan ‘tweede-
hands meubelen’. Sommige mensen ver-
warren het ook wel met retro, maar retro is 
nieuw gemaakt, vintage is origineel. Het is 
een beetje een vaag begrip. Bij antiek is 
dat duidelijker, maar daar heeft het minder 
raakvlakken mee. Mensen willen deels 
dingen uit hun jeugd terug (bijv. speel-
goed). De Spot verkoopt ook veel betaal-
bare vintage. Je kunt er al voor € 0,50 
terecht (ansichtkaarten) maar € 7.500 kan 
ook. Een leuk bureaulampje heb je al voor 
één of meer tientjes.”

Waarde?
Hoe bepaal je de waarde van vintage? 
Joan: “Tja, hoe bepaal je de waarde? Je 
kunt bijvoorbeeld kijken op Marktplaats.  
Van bekend design weet je wél precies wat 
je moet vragen. Verder bepaalt vraag en 
aanbod de prijs.” De (web)winkel heeft 
klanten uit allerlei landen. Het zijn dan 
vooral handelaren die heel Europa af-
struinen naar mooie dingen. Zo komt er zo 
gemiddeld acht keer per jaar een handelaar 
uit Parijs langs, die dan weer terug rijdt 
met een volle bus spullen. 

Nieuwsgierig?
Kijk op www.de-spot.com of komt langs in 
de winkel, Geldropseweg 149, geopend 
op donderdag en vrijdag van 10-18 uur en 
op zaterdag van 11-17 uur. 

BUURTGENOTEN OPENEN WINKEL:

Vintage op de 

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.



•	Stichting	La	Citta	Mobile	heeft	het	pand	
aan de Vestdijk verlaten. De leden van 
de stichting willen de Irisbuurt nog 
bedanken voor de fi jne samenwerking. 
Ze hebben hier geslaagde projecten 
kunnen realiseren, goed contact met de 
bewoners gekend en het er altijd naar de 
zin gehad. De stichting zal verhuizen 
naar een andere wijk. De voortgang kan 
binnenkort worden gevolgd op de 
website: www.lacittamobile.nl. In het 
pand zit inmiddels een brandschade-
winkel met de naam ‘Nu of nooit’.

•	Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij	voor	de	
cursus kunstgeschiedenis die buurt-
genoot Jan van Hal geeft op woensdag-
avond 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 Autisme-
punt aan de Kanaaldijk Zuid 15 van 
20.00 tot 21.30 uur. Kosten: € 50,-. Je 
kunt je opgeven via: bytefl yer@tiscali.nl 

•	De	Vlinder	houten	speelgoed	(Gel	dropse-

weg) was door Trademart genomineerd 
voor de kwalifi catie ‘beste Speelgoed 
Speciaalzaak’ van het jaar 2012. Zij 
waren bezocht door een kritische vak-
jury die hen nomineerde. De Vlinder is 
daarmee één van de 10 beste speel goed-
zaken van Nederland. Via trademark.nl 
konden mensen hun stem uitbrengen. 
Winnaar werd uiteindelijk een winkel in 
Rotterdam (Carrabas).

•	Onze	eigen	Jumbo	is	vanaf	1	oktober	
weer op zondagen gesloten. Zij hebben 
de bingo die de gemeente hield voor het 
toekennen van de zondagsopeningen 
niet gewonnen. Dichtstbijzijnde 
geopende supermarkt op zondag is 
vanaf die datum de Albert Heijn op de 
Roostenlaan. Bedenk dus dat je voortaan 
weer op zaterdag je boodschappen moet 
doen, of je moet wat verder fi etsen.....

•	Zaterdag	22	september	is	het	in	heel	
Nederland burendag. Overal wordt van 
alles georganiseerd, van bbq’s tot kinder-
spelen. In de Irisbuurt staat nationale 
burendag in het teken van de tuin en de 
natuur. Voor jong en oud zijn er activi-
teiten en alles is te doen in en om de 
Blokhut. Kijk op www.irisbuurt.nl! 

•	Vers	brood	van	de	warme	bakker?	Het	kan	
ook bij ons in de buurt. Iedere woensdag 
en zaterdag kun je tussen 12.00 en 14.00 
uur vers brood kopen bij bakker Ad Winters 
aan de zijkant van het pand Geldropse weg 
58a (kuntuitleen) in de Hoefkestraat 
(net voorbij de brood automaat). 

•	Vrijdagmiddag	17.30	uur,	net	uit	je	werk	
en zin in een borrel? De Blokhut is iedere 
vrijdagmiddag geopend en tegen-
woordig is er ook een uitgebreid biermenu 

om uit te kiezen!
•	Er	zijn	ingrijpende	plannen	voor	de	

Geldropseweg. De gemeente Eindhoven 
wil er een Hoogwaardig Openbaar-
Vervoerlijn (HOV) naar Geldrop maken. 
Een aparte busstrook, zoals op de Aalster-
weg. De Geldropseweg is echter te smal 
en wordt daardoor voor autoverkeer een 
eenrichtingsweg. De bewonersvere ni-
gingen van de Iriswijk en de winkeliers-
vereniging zijn tegen dit plan. Wethouder 
Joost Helms heeft in de vergadering met 
bewoners over de Strategische Mobiliteits-
agenda op 3 juli toegezegd goed na te 
gaan denken over de toegevoegde 
waarde van de geplande HOV-verbinding 
met Geldrop. De trein verbinding tussen 
Eindhoven en Geldrop ís namelijk al een 
soort HOV. Dus als Joost Helms heel goed 
nadenkt en besluit tot het niet aanleggen 
van de HOV, kan er direct werk gemaakt 
worden van de Geldropseweg en lijkt 
niets de brood nodige grondige 
opknapbeurt nog in de weg te staan...

•	Groenman	Frank	Verhagen	is	degene	
geweest die voor het kleurrijke bloemen-
veld op de Lucas Gasselstraat heeft 
gezorgd. Er zijn de afgelopen zomer dan 
ook heel wat veldboeketten geplukt!

Bij de buren: 
•	De	Rochusbuurt	heeft	een	nieuw	wijk-

gebouw. Heel toepasselijk wordt dit De 
Buut genoemd, naar het café dat er eens 
gevestigd was.

•	Op	23	september	is	er	weer	een	grote	
rommelmarkt in de Rochusbuurt. Van 
10.00 – 15.00 uur in de Hoefkestraat, 
van de Buut t/m de speeltuin. 

WIST U DATJES...
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Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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Halloweenfeest
Zaterdagavond 27 oktober is het 
weer tijd voor het griezeligste 
feest van het jaar: Halloween!
De Blokhut staat die avond helemaal in 
het thema van spoken, monsters en 
andere griezels. Het exacte program-
ma wordt nog bekend gemaakt via 
een fl yer in de bus en posters in de 
buurt. Dit jaar wordt er ook aan de 
oudere jongeren gedacht en feesten 
we tot in de late uurtjes door.
Hou dus je brievenbus en de facebook-
pagina in de gaten, reserveer deze 
avond alvast in je agenda en ga op 
zoek naar de meest griezelige, grap-
pige of bizarre Halloween-outfi t zodat 
we voor 1 avond de Irisbuurt tot een 
Griezelbuurt kunnen maken! 
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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

voedingsadvies

verlies minimaal 
één kilo per week!

Playlist
Buurvrouw S. was jarig en we vierden 
het feest in de achtertuin. Het was een 
gemoedelijke bedoeling, waarbij S. de 
gasten prosecco inschonk, B. na een week 
vakantievieren zijn bruine armen toonde 
en buurman S. van twee straten verderop 
met een bijl een houten kinderkarretje tot 
moes mepte om de vuurkorf brandend te 
houden. 
De stemming sloeg om toen het onder-
werp Jumbo werd aangesneden. Muziek in 
de Jumbo, om precies te zijn. 
‘Fantastische playlists hebben ze daar’, zei 
S. terwijl hij een halve punt brie naar bin-
nen werkte. ‘Ze zouden er cd’tjes van uit 
moeten brengen.’ ‘Ja!’, zei Y. met een blik 
vol uitroeptekens. ‘Die muziek komt echt 
binnen. Vergeten liedjes, waardoor je denkt: 
whoooooooooo.’ 

Ikzelf kon me daar niet anders dan bij 
aansluiten. ‘Angie’ van de Stones dat je bij 
de verpakte kaas ineens naar je keel grijpt 
omdat het je herinnert aan een eerste kus 
op een vaag schoolfeest. Joe Cocker ter 
hoogte van de spaghettisaus waarop je 
samen met je moeder danste. Je allereerste 
singletje -‘Lola’ van de Kinks- terwijl je aan 
een nieuw soort deo ruikt. De keren dat ik 
langer in de Jumbo bleef hangen om een 
liedje af te luisteren zijn niet te tellen. En 
vanavond bleek ik niet de enige. We 
schreeuwden in no time onze eigen playlist 
bij elkaar. ‘Nothing Else Matters’ van Metallica 
voor M. ‘How ‘Bout Us’ van Champaign 
voor S. Abba’s ‘Chiquitita‘ voor Y, vooral 
vanwege het pianoriedeltje aan het eind.                  
Een enkeling kon de combinatie Jumbo en 
emotie overigens niet helemaal vatten. 
Zoals B. ‘De enige emotie die ik daar voel is 

teleurstelling. Omdat alles wat ik nodig 
heb voor de zoveelste keer uitverkocht is.’
Desalniettemin werd het vroeg. Er werd op 
tafels gedanst. P. liet het obscure dj-pro-
gramma op zijn computer overuren draaien 
op zoek naar vergeten Jumbo-klassiekers. 
M. haalde extra Grolschen, de beugels plop-
ten, de prosecco ging rond en we proosten 
ge broederlijk op onze super, die onver wacht 
mede deze avond mogelijk maakte. 

Inburgeren in de Iriswijk (9)

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl

Wegens succes herhaald: Running Dinner Irisbuurt
Na het succes van de allereerste Running Dinner in de Irisbuurt is het op zaterdag 10 
november weer zo ver. De kenners weten al hoe het werkt, maar voor de newbies leggen 
we het nog een keer uit:

•	 Je	krijgt	een	driegangendiner	op	drie	
verschillende locaties in de buurt.

•	 Iedere	keer	zit	je	bij	nieuwe	mensen	aan	
tafel.

•	 Het	is	niet	bedoeld	voor	kinderen
•	 Je	bent	zelf	ook	kok.	Eén	van	de	gangen	

maak je zelf en die gang wordt ook bij 
jou thuis opgegeten. Naast gast ben je 
dus ook gastheer/vrouw.

•	 Het	gaat	met	gesloten	beurzen.
•	 Rond	22.00	uur	wordt	het	diner	gezellig	

afgesloten met koffie/thee en een 
likeurtje in de Blokhut. 

•	 Zie	de	flyer,begin	september	verspreid.

Kijk voor meer info ook op www.irisbuurt.
nl of neem contact op met Tonnie Vossen, 
tvossen@xs4all.nl, 040 2134883. 

Blik in de weg
Werp jij wel eens een blik in je eigen 
straatje? Of in een zijstraat van je eigen 
straatje? Werp jij wel eens een blik in eigen 
wijk, zogezegd? Tuurlijk wel, waarom niet, 
we wonen hier immers prachtig. Straatjes 
barstensvol mooi vroeger en sfeer van nu, 
gemaakt door generaties van kleurrijke 
bewoners. Bloemen op de gevels en bloe-
men in de boomspiegels! Er worden links en 
rechts heel wat straatverfraaiende steen-
tjes bijgedragen. 
Het is fijn om zo nu en dan eens een blik te 
werpen in je straatje. Alleen staat er soms 
zoveel blik in de weg! Dat kijkt zo moeilijk. 
Ik bedoel dan niet het blik binnen de vak-
ken (we moeten het ergens kwijt) maar 
juist dat er buiten. If you know what I 
mean! Dat maakt het wel eens moeilijk om 
te zien hoe mooi we hier zitten. 
Daarom en dus, is er eens geen plek dicht-
bij je voordeur: parkeer- en loop dan eens 
een blokje om. It won’t kill you en je kan 
meteen mooi wat blikken werpen in al die 
fijne straatjes van onze prachtige wijk.
Een wijkbewoner 



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

11

6Veldboeket 47
Successie
Er gaat iets gebeuren met ons bloemenveld 
op de hoek Stuiverstraat/Breitnerstraat. 
Het gerucht doet de ronde dat er binnen-
kort een aantal bijzondere stellages neer-
gezet gaan worden. Een platform bij de 
ingang. Een soort terras op palen waar de 
bank en de bakken bovenop gehesen 
worden, zodat alle gezelligheidsbijeen-
komsten voortaan op topniveau kunnen 
plaatsvinden. Een aantal hoogzitten, op 

elke hoek één, van waaruit de honden-
bezitters hun spelende viervoeters door de 
groene woestenij kunnen volgen. Verder 
nog een florakansel in het midden, waar je 
met kijker en plantenboek naar bloemen 
kunt speuren. En tenslotte nog ergens een 
hoge uitkijktoren om - nu de overzichte-
lijkheid is verdwenen - een oogje in het zeil 
te houden. Je weet maar nooit of er af-
valdumpers en wildslapers het terrein 
komen bezoeken. Het is leuk zo’n groot 
groen veld met wilde natuur, maar het 
vraagt ook enige zorg.
 
Kijk, dan ziet het ‘Veldje van Frank’ er toch 
een stuk eenvoudiger uit. Waar voorheen 
een aantal onduidelijke gebouwen stonden 
die in de afgelopen winter gesloopt wer-
den, bleef een flinke zandvlakte met 
hobbels en kuilen over. Huppakee, een 
paar kilo veldbloemenzaad erover en het 
feest kon beginnen. En wát voor feest! 
Vanaf voorjaar tot nazomer alleen maar 
blóémen: 
géél, géél, géél (Ganzebloem, Boeren-
wormkruid, Gele Kamille, Zonnebloem), 
alle varianten lichtroze tot diep roodpaars 
(Cosmea, Malva), helderwit (Margriet, 
Duizendblad) en verspreide spetters blauw 
(Korenbloem, Bijenvoer), rood (Klaproos), 
oranje (Goudsbloem) en donkerroze 
(Bolderik, Pekanjer).
Maar er verschenen ook ongenode gast-
planten, die zó overheersend werden, dat 
ze inmiddels naar de eeuwige hooivelden 
zijn verbannen. Dit prachtige veld verkeert 
nog in een beginstadium. Wie weet hoe 
het er volgend jaar uit zal zien. In ieder 
geval succes ermee!

Terug naar ons eigen veld dat steeds groe-
ner wordt: dichter, voller, hoger. Dichter 
door meer planten per vierkante meter, 
bijna geen open plekken, behalve dan een 
paar zandkuilen, de paadjes en rondom de 
bank. 
Voller door een grotere afwisseling van laag 
en hoog. Opvallend zijn de vele Vlinder-
struiken met hun geurende paarse, lila of 
witte pluimen. 
Hoger door de vele opslag van jonge 
boompjes. Je ziet ze niet over het hoofd, 
eerder andersom. Vooral veel wilgen-
boompjes (waarschijnlijk door zaadpluis 
van de grote Schietwilgen langs de 
Dommel) en berkenboompjes (van zaadjes 
van de Ruwe Berken die achter de huizen 
stonden). Verspreid ook nog wat Esdoorns, 
Zomereik en één nakomeling van de 
Italiaanse Populieren die bij de ingang 
stonden (zo’n zelfde boom staat op de 
hoek van de Gabriël Metsulaan).

Van niets tot steeds meer, van laag tot 
steeds hoger. Het is een natuurlijk proces, 
waarbij uiteindelijk de struiken en de 
bomen het ‘t verst zullen brengen tot het 
allemaal bos is geworden. De term hier-
voor is successie, ‘een reeks van opeen-
volgende veranderingen in het planten-
dek’( Van Dale). Met andere woorden:
ons Bloemenveld zal over een aantal jaren 
veranderd zijn in een bos, het IRISWOUD !
 
Marijke.

Paul Baudoin was als technisch ondersteuner bij de 
Paralympics: ‘Waanzinnig mooi om mee te maken.’ 
Hier staat hij op de foto met rolstoeltennister Esther 
Vergeer (2x goud) die de fakkel vasthoudt. 3



Die meneer van vanmorgen was zo 
tevreden dat hij per mail nog even zijn 
complimenten en dank uitsprak. Zo’n 
positief bericht is de moeite van het delen 
waard. De nog jonge tandarts is blij met 
het bericht. Het maakt zijn dag zichtbaar 
weer een beetje lichter.

Deze gebeurtenis bevestigt wat me al 
jaren bezighoudt. Waarom zijn mensen zo 
makkelijk met het uiten van hun on-
genoegen, maar complimenten geven of 
een vriendelijk woord is blijkbaar vaak zo 
moeilijk. De tandarts vertelt het verhaal 
van een collega in de buurt. Hij was de 
negatieve verhalen van de patiënten in zijn 
stoel zo beu, dat hij zijn boor in de wilgen 
heeft gehangen. Gewoon gestopt met het 
uitoefenen van zijn vak. En niet omdat ze 
te klagen hadden over hem, maar gewoon 
omdat ze zoveel mopperden. Nooit ie-
mand met een leuk of gezellig verhaal, het 
was altijd negatief. Mensen vinden zo veel 
en alles moet gezegd kunnen worden 
tegenwoordig. Assertiviteit is een groot 
goed. Het past misschien in de ontwik-
keling dat de mens in onze maatschappij 
steeds meer gericht is op zichzelf en min-
der op zijn medemens en de samenleving. 
Ik geloof echter niet dat we daar ook 
werkelijk gelukkiger van worden. Ik denk 
dat mensen het beste tot hun recht komen 
wanneer ze contact hebben met hun 
omgeving. Werkelijk contact. 

Als ik naar mijn werk fi ets kruist mijn blik 
dat van mijn tegenligger. Ik glimlach vrien-
delijk en krijg een glimlach terug. Een 
gevoel van warmte vult mijn hart. Net wat 
soepeler fi ets ik door. 
Een stukje verder fi etst een jongen van 
een jaar of 16. Zijn haren hangen voor zijn 
ogen, zijn schouders krom naar voren. 
Vanuit zijn ooghoek komt een meisje hem 
tegemoet, hij kijkt steels vanonder zijn te 
lange haren in haar richting. Ze lacht naar 
hem, hij schrikt. Zijn hoofd schiet omhoog, 
hij recht zijn schouders. Helaas kan ik zijn 
gezichtsuitdrukking niet zien, maar ik zie 

wel dat hij met meer zelfvertrouwen zijn 
weg vervolgt.
Een oude man zit in zijn scootmobiel in het 
park. Zijn gezicht naar de zon gekeerd. Hij 
geniet zo zichtbaar dat ik het aandurf om 
de stoute schoenen aan te trekken en hem 
aan te spreken: ‘Wat heerlijk hé meneer?’ 
‘Ach’, zegt hij lachend, ‘kan het leven nog 
mooier? In je eigen Mercedes genieten 
van de zon’. De glimlach om dit vluchtige 
vriendelijke contact zweeft nog lang om 
mijn mond. 
Het zijn zulke kleine gebaren en het maakt 
zo’n groot verschil. Zoals ook de keer dat ik 
intens verdrietig was en een vriendelijke 
opmerking van een onbekende mevrouw 
me tot tranen toe ontroerde. Of de keer 
dat ik een mevrouw een complimentje gaf 
met haar mooie jas (hij was ook echt heel 
gaaf). Na haar eerste verwarde reactie, 
lichtten haar ogen op. Soms zie ik iemand 
die er zo verslagen uitziet dat ik het liefst 
even een arm om zijn/haar schouders zou 
willen slaan. Maar ik durf het niet. De ander 
schrikt zich waarschijnlijk rot en wil mijn 
troost misschien niet. Hoe goed ook het 
ook bedoeld is. En soms wil de ander ook 
mijn glimlach niet. Of mijn complimentje. 
Dat is even slikken, maar ach, ik ben wie ik 

Agenda Iriswijk

22 september: Burendag
7 oktober: Buurtborrel 

Cingelshouck
9 oktober: Pubquiz
27 oktober: Helloween
10 november: Running Diner

13 november: Pubquiz 
11 december: Pubquiz
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Krak! O nee hé, een stuk van mijn kies afgebroken. En 
een fl ink stuk ook. Voor de zekerheid bel ik de tandarts. 
Meteen maar even langskomen. Terwijl de tandarts 
druk bezig is met het repareren van mijn kies, komt de 
assistente binnen met een zojuist ontvangen e-mail. 

 Column Kleine gebaren

ben en ik ga er gewoon mee door. Want ik 
denk dat de wereld er fi jner van wordt, als 
we allemaal een beetje aardiger zouden 
zijn voor elkaar.  

Jorinde Panken

De nieuwe speeltoestellen zijn een groot succes. Mees: 
‘Van deze schommels kun je super ver springen, maar 
het klimrek is het gaafst.’ Ook de glijbaan wordt zeer 
gewaardeerd door het spelende publiek. Of er ook een 
punt van kritiek is? Mees: ‘Er zitten best veel rare 
mannen de laatste tijd in het Speelbos.’ Volgens de 
redactie is er geen causaal verband.


