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IRISkrant viert feest!
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Voor u ligt nummer 50 van de IRISkrant. Een extra dik jubileumnummer, want het blad bestaat ook nog eens
tien jaar. Reden genoeg voor een feestje dus. De redactie nodigt dan ook alle bewoners van de Irisbuurt
(Iriswijk, Cingelshouck en Oude Haven) van harte uit om dit te vieren met een drankje in De Blokhut, op
donderdag 27 juni vanaf 20.30 uur.
Eind februari 2003 verscheen het eerste
nummer van de IRISkrant. Tenminste,
in deze eeuw. Want ook eerder was er
een blad voor de wijk, maar dat ging
ergens in de jaren ’90 ter ziele. Jan van
Hal, onze ‘buurtactivist’, komt de eer van
initiator toe en hij was ook vijf jaar lang
hoofdredacteur. Een interview met hem
mocht dus niet ontbreken.

PSV kampioen

Het is nog maar tien jaar geleden, maar
het lijkt soms een eeuwigheid. Wat

speelde er in februari 2003? Na de val
van het kabinet Balkenende I (CDA, VVD,
LPF) waren er net verkiezingen geweest.
De olieprijzen bleven stijgen en pesten
op school stond in de belangstelling
(what’s new?). PSV was op weg naar een
kampioenschap met Mateja Kežman als
spits, Arjan Robben in de gelederen en
Guus Hiddink als trainer. En we hadden
een grote uitbraak van vogelpest.
En waar schreef de IRISkrant over?
Over het inmiddels weer opgeheven
Stadsdeelkantoor. Over een ontmoeting

van
het
Leefbaarheidsteam
met
toenmalig wethouder Ad Pastoor. Over
Ria, die toen al bijna 9 jaar De Blokhut
beheerde. En er stond een advertentie in
van de Turkse slagerij op de Voorterweg.
Leuk om het allemaal nog eens na te
lezen op de website van de Irisbuurt.
Anno 2013 leeft de IRISkrant volop. De
redactie is goed bezet, de oplage stijgt
en met de advertenties gaat het aardig.
Er zijn niet veel kranten en bladen in
Nederland die dat kunnen zeggen. Op
naar nummer 100 en het 25-jarig bestaan!

Ken je
Iris(festiv)al?
In 2005 vond de succesvolle activiteit ‘Ken
je Iris al?’ plaats. Een happening voor jong
en oud waarbij de identiteit van de buurt
het centrale thema vormde. Creatieve
wijkbewoners tracteerden wandelende
buurtgenoten op voorstellingen. Het
werd een hartverwarmend event, dat
dit jaar navolging krijgt. Op zaterdag
31 augustus zal het ‘Ken je Iris(festiv)
al?’ plaatsvinden, voor en door
buurtbewoners zelf. Iedereen, jong en
oud kan zich aanmelden. Als centraal
thema is gekozen voor ‘passie’. Doe mee
en verras je buren met jouw talent op
het gebied van muziek, kunst, tuinieren,
fotografie of verhalen vertellen. Maak van
je raam een etalage of van je voorgevel
een kijkdoos, theatertje of museum.
Lees verder op pagina 2
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Een bruisend festival voor
en door buurtbewoners
Het ‘Ken je Iris(festiv)al’ op 31 augustus wil vooral laten zien wat
buurtbewoners beweegt. Waar gaat hun hart sneller door kloppen?
Waarvoor mogen ze van de bedstee worden getild? Wat ontroert hen?
Wat fascineert ze? In de setting van een festival worden buurtbewoners
uitgedaagd om hun passie te ‘etaleren’. Er zal dus een enorme diversiteit
worden getoond. Ook de vorm zal van passie tot passie verschillen.
Samen willen we via dit festival laten zien dat we trots zijn op onze
Iriswijk.

Verse
frites bij
Stap us in
Alweer 12 jaar runnen ze de
friteszaak aan de Geldropseweg.
Wie kent ze niet, de altijd vriendelijke
Cheng en Xiao. Wat u misschien nog
niet weet is dat ze sinds een paar
maanden zelf hun frites vers snijden.
Cheng geeft graag een demonstratie.
Ook hebben ze in de loop der jaren
allerlei minihapjes en hete kip aan
hun assortiment toegevoegd. En
voor een feestje kun je er eveneens
terecht voor een bestelling, altijd leuk
om te weten.

De één wil een muziekstuk laten horen
en gepassioneerd vertellen waarom hij
of zij er zo door geraakt is. De ander
wil lekkere hapjes maken omdat ‘het
culinaire verwennen’ nu eenmaal in het
bloed zit. Weer een ander wil als geboren
verteller een stukje Irisbuurtgeschiedenis
doen opleven. Of misschien ontpopt
zich ergens een verborgen talent waar
niemand een vermoeden van had. Het
festival is volop in de maak en de ideeën
worden gaandeweg ontwikkeld. In de
denktank is er al volop gebrainstormd.
Hoe het festival er uiteindelijk uit zal zien
is nog een verrassing, maar zeker is
dat het een bonte rijke verzameling zal
worden dat het hart van de wijk sneller zal
doen kloppen. Iedereen mag meedoen!
Graag zelfs. Lees deze oproep en kijk
wat het beste bij jou past.

A: Deel je passie

Verras je buren met jouw eigen werk.
Of dat nou op muziekgebied ligt, in de
kunst, tuinieren, de fotografie of verhalen
vertellen. Of misschien heb je wel een te

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
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gekke verzameling. Of ben jij juist een
ster met naald en draad of in de keuken.
Het maakt niet uit waar je talent zit. Wij
dagen je uit. Laat je buren zien, horen,
ruiken en proeven waar je goed in bent.
Grijp je kans ...

B: Deel je gevel

Heb je een waanzinnig idee om je raam
te gebruiken als etalage? De voorgevel
van je huis te veranderen in een kijkdoos,
een theatertje, een museum? Doe mee
en verras ons met je creativiteit.

C: Deel je handen

Wil je het festivalteam versterken met het
organiseren van andere activiteiten? We
kunnen alle hulp gebruiken.
Aanmelden? Mail naar irisfestival@gmail.
com en geef aan of je je aanmeldt. A, B
of C of een combinatie. Bij overvloedig
veel reacties geldt de regel: wie het eerst
komt, het eerst maalt. Elke deelnemer
krijgt zijn eigen plekje met tekst en beeld
in de festivalkrant.
■

Welkom op

camping De Iris
Op vrijdag 28 juni begint de grote
vakantie. Om dat te vieren en om alvast
te wennen aan het vakantiegevoel,
opent op diezelfde dag weer voor één
nacht camping De Iris bij De Blokhut.
Vanaf 15.00 uur kun je je tentje(s)
opzetten. Op zaterdagochtend om
11.00 uur moet je weer uitgechecked
zijn bij campingmanager Ria.
Deelname is gratis, maar avondeten
en ontbijt moet je zelf meenemen.
Drinken kun je - tegen de normale
schappelijke prijzen - kopen bij de bar
van de campingkantine (De Blokhut).
Van al het meegebrachte eten wordt
één groot buffet gemaakt, dat we
samen opeten. Dat geldt ook voor het
ontbijt. Het recreatieteam is helaas
nog vrij, zo vroeg in het seizoen. Zorg
dus zélf voor leuke spelletjes, die je
normaal ook op een camping zou
doen. En als het weer slecht is? Dan
vermaken we ons in de kantine.

Graffiti als ode aan MED
John Ducker was 42 jaar toen hij
op 30 maart na een heftig ziekbed
stierf. In Eindhoven was hij onder
zijn artiestennaam MED een bekend
graffitikunstenaar. Geliefd bij veel
vrienden. Die wilden John na zijn dood in
stijl vereeuwigen. En daarvoor kwamen
ze in onze buurt terecht. Bij de Blokhut.
Op de lange witte afscheidingsmuur van
de Blokhut is sinds kort het verhaal van
MED te lezen. Prominent in het midden
zijn symbool, de Leeuw. ‘Omdat het
niet alleen zijn sterrenbeeld was maar
ook omdat hij van binnen sterk was als

een leeuw,’ zegt een van zijn vrienden.
Links en rechts daarvan de namen van
zijn kinderen, Morris en Billie. En zijn
beeldmerk, de jacket met het bolhoedje
waarvan stickers zijn gemaakt die je op
veel onverwachte plaatsen in de stad
kunt tegenkomen. Hoewel het werk nog
niet helemaal klaar is kwam de familie
van John al een kijkje nemen. Ontroerd
waren ze, maar ook trots dat John zo’n
mooie plaats heeft gekregen. Eind juni
komen de kunstenaars nog een keer
terug naar de Irisbuurt om de laatste
figuren af te maken.
■

Aanmelden hoeft niet

Wil je ook kamperen? Volwassenen
en kinderen met hun ouders zijn
welkom. Ook voor jongeren (12+)
geldt dat één van de ouders de nacht
moet doorbrengen op de camping. De
camping is overigens niet alleen open
voor mensen met kinderen. Iedereen
is welkom, óók alleen voor een
campingborrel bij de vuurkorf.

Meer mannen dan vrouwen
Het aantal inwoners van de Irisbuurt
is de laatste tien jaar langzaam maar
gestaag gegroeid. Dat blijkt uit de cijfers
die de gemeente verstrekt via de website
Buurtmonitor. De gegevens lopen niet
helemaal terug tot 2003, maar zijn
beschikbaar vanaf 2005. In dat jaar telde
de buurt 1841 inwoners, op 1 januari
van dit jaar 1988. De groei zit vooral in
het aantal allochtonen. Hun aandeel
groeide van ruim 22 procent naar bijna
30 procent. Het grootste deel betreft
overigens westerse allochtonen. Bij de
‘traditionele’ niet-westerse allochtonen
zoals Turken en Marokkanen is een lichte
terugloop te zien.

Opvallend is ook dat de Irisbuurt veel
mannen telt, en dat hun aandeel
toeneemt. Per 1 januari 2003 was
dat 55,7 procent tegen 44,3 procent
vrouwen. Qua leeftijd is een verjonging
zichtbaar, vooral in de groep 25-45 jaar.
Het aantal vijftigers en zestigers neemt
toe, het aantal echte senioren daalt licht.
De Buurtmonitor geeft statistieken over
allerlei onderwerpen zoals economie,
onderwijs, veiligheid en gezondheid. Ook
is het mogelijk de cijfers te vergelijken
met andere buurten of het gemiddelde
van de hele stad.
■
(www.eindhoven.buurtmonitor.nl).
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Koninginnedag:
hoera, hoera, hoera!

Veldboeket
Onbarmhartig schijnt de zon. Het
heeft al tijden niet geregend en de
temperatuur loopt vandaag weer hoog
op. Het is de tweede hitteperiode
in voorjaar/zomer van 2012. De
berkenboompjes, wilgenopslag en
andere struiken op het veld kunnen
dat wel hebben, maar de overige
begroeiing ziet er verdroogd uit.

Door de kroning van Willem Alexander
was het een heel bijzondere koninginnenacht en -dag dit jaar. Toch kon je ook
nu weer ‘gewoon’ terecht bij de Blokhut.
Koninginnenacht werd ingeluid met een
gezellige en goed bezochte oranje quiz.
De dames van het oranjecomité kwamen
vervolgens met een karaoke show geld
inzamelen voor alle onkosten die ze
gemaakt hadden voor hun afgeblazen
Koninginnedagfeest. De toon die zij

Kinderdagverblijf

De Kersentuin

wisten te zetten sloeg heel goed aan, alle
aanwezigen zongen enthousiast mee.
Uiteraard werd er daarna tot in de late
uurtjes gedanst.
`s Ochtends was de Blokhut al vroeg
weer open om samen de troonswisseling
te volgen. Buiten speelden de kinderen
met enthousiasme op drie grote springkussens. De zon werkte mee: in de middag was het heerlijk toeven op ons eigen
Blokhut terras.
■

Freekje Groenemans
Kinderfotografie

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
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De mooie baby- en kinderfoto’s bij je
thuis of op lokatie
www.freekje groenemans.nl

Achterin ligt een ondiepe kuil waarvan
het zand ligt te blikkeren in het felle
zonlicht. Rondom, iets buiten de rand,
liggen een heleboel mini-piramidetjes:
kleine heuveltjes van okerkleurig zand
met bovenin een gaatje. Van welk
graafbeestje? Iets verderop zitten
dwergputjes in de grond. Boorgaatjes,
maar niet van wormen of mieren. Die
zijn hier niet. Ook veel te klein voor
veldmuizen.
Terug naar de kuil. Bladderheet! Het
zand lijkt te leven. Bliksemsnel, met
schokkerige bewegingen, schieten
dunne beestjes heen en weer. Ze
zitten nauwelijks stil, zodat je bijna niet
kunt zien wat de poten zijn en wat de
dunne voelsprieten. Het is een hele
horde loopkevers, rennend of vliegend
van de ene kant naar de andere. Bijna
kleurloos met alleen wat vage stippen
op de dekschilden.
Langs de schuine wand, net onder
het maaiveld, is een richel met
kleine holletjes naast elkaar. Net
halfdichte naveltjes. Een van de
kevers inspecteert een holletje, kop
erin, graaft wat zand uit en duwt het
met de andere pootjes naar achteren.
Er ontstaat een watervalletje van
lichtgekleurde korreltjes. Hup, daar
gaat-ie weer naar het volgende gaatje.
Zo zijn er nog meer bezig. Het is een
levendig gedoe.
Ze zijn - letterlijk - in hun element,
deze zand-lopertjes. De kuil die
ontstaan is na de afgraving van het
terrein, zo’n vijf, zes jaar geleden, is
spontaan het biotoopje (leefgebied)
geworden van deze insektensoort. Het
zijn de (beige?) Zand-Loop-Kevers.
Toepasselijke naam, hè!
Marijke

Jan van Hal, initiatiefnemer van de IRISkrant

‘Je moet als wijk alert
blijven op de leefbaarheid’

Bij de gemeente werd hij ooit betiteld als ‘de burgemeester van
de Iriswijk’. Jan van Hal heeft een grote staat van dienst als actieve
buurtbewoner. Als secretaris van de wijkvereniging, als initiator van
diverse activiteiten, als coördinator van het buurtpreventieproject. En
als fotograaf van de foto’s van bloemen die nog steeds door de hele
buurt hangen. Tien jaar geleden was hij het ook die de IRISkrant opzette.
‘Tegenwoordig ben ik ook oppas-opa,’
verontschuldigd hij zich als een kleine
dame meteen bij binnenkomst de
aandacht vraagt. ‘Zullen we boven gaan
zitten, dan kunnen we rustig praten.’ Maar
het wordt toch de gezellig-rommelige
tafel beneden in de keuken-kamer. De
jongedame geeft van tijd tot tijd op haar
manier commentaar.
Vierenzestig jaar is Jan inmiddels, en hij
woont al sinds 1983 in de Irisbuurt, op de
Johannes van Eindhovenstraat. ‘Toen ik
hier kwam hadden we de laatste pooiers
nog in de wijk. Vroeger had deze buurt
veel last van prostitutie. We hebben erg
ons best gedaan om dat de wijk uit te
krijgen. Met succes.’

Hoge Raad

Zo zijn er meer zaken waarbij Jan voor
de belangen van de buurt opkwam. Hij
vertelt de anekdote van een huis in de
straat dat door de woningbouwcorporatie
werd verkocht, waarbij de eigen
medewerkers eerst de kans kregen
om zo’n pand te kopen. ‘Al binnen een
week liep de nieuwe eigenaar met
wastafels te sjouwen, en met platen om
tussenwandjes te timmeren. Het was
al snel duidelijk dat hij het huis wilde
volstoppen met huurders.’ In die tijd gold
de regel nog dat per postcode maar
tien procent van de huizen kamergewijs
mocht worden verhuurd. ‘Daar hebben
we vanuit de buurt dus een stokje voor
gestoken. De zaak is zelfs tot aan de
Hoge Raad uitgevochten, maar die man
heeft verloren.’
Van Jan had die regel best mogen

blijven. ‘Een studentenhuis hier en
daar is geen probleem. Zolang je de
bewoners maar kunt aanspreken op
hun verantwoordelijkheid naar de
omgeving toe. Maar als er clusters van
studentenhuizen ontstaan wordt het te
erg. Dat hebben we bijvoorbeeld in de
Fransiscus Sonniusstraat ervaren.’

Schandalig

Een wijk moet alert blijven op de
leefbaarheid, vindt Jan. Zo ziet hij
momenteel een grote instroom van
‘nieuwe Europeanen’ zoals op veel
plaatsen in Nederland. ‘Ik vang gelukkig
nog geen signalen op dat er grote
problemen zijn in de wijk. Het gaat ook
helemaal niet om die mensen zelf,
maar om de manier waarop ze worden
gehuisvest. Ronduit schandalig soms.
Met zoveel huurders in een huis gestopt
kan dat niet goed gaan. Niet voor henzelf
en niet voor de buurt. Daar moet je dus
voor waken.’
In het algemeen toont onze ‘buurtactivist’
zich echter dik tevreden over de laatste
tien jaar. ‘Het Speelbos is een mooie
schone plek geworden. Dat moeten we zo
houden. Er was een periode dat we veel
last hadden van zwervers en verslaafden,
maar dat ligt gelukkig achter ons. Ik moet
de politie daarvoor een compliment
geven vanwege hun adequate optreden.’
Een ander aandachtspunt vindt hij
het Car Cleaning terrein. ‘Het eerdere
plan met zeven woonlagen en luxe
verzorgingsflats als een soort omheinde
community stond haaks op het karakter
van onze wijk. Het latere plan zag er beter
uit, maar is helaas lek geschoten door de
ondernemers van bedrijventerrein De
Kade. Benieuwd hoe het verder gaat.’

Kunstgeschiedenis

Tien jaar geleden richtte Jan de IRISkrant
opnieuw op. ‘Zo’n blad is toch een
bindmiddel. Je leest over je buurt en

de mensen die er wonen, en het is een
platform om je activiteiten bekend te
maken.’ Na zoveel jaren van inspanning
voor de buurt houdt hij zich nu wat meer op
de achtergrond. ‘Je moet op tijd het stokje
doorgeven. Ook als hoofdredacteur van
de IRISkrant ben ik na vijf jaar gestopt.
Maar pas toen ik wist dat er een groepje
was die het wilde voortzetten.’ Maar actief
is hij nog altijd. Hij verzorgt lezingen over
kunstgeschiedenis en is fervent amateurfotograaf. Samen met fotograaf Anja
Ligtenberg, die op de Voorterweg woont,
heeft hij plannen voor een nieuw project.
‘We willen jongeren in de wijk laten
fotograferen. Een aantal digitale camera’s
zijn al op vlooienmarkten gekocht.’ Maar
daarover later dit jaar. Eerst genieten van
de zomer.
■

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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Gemeente legt verkeersplannen ter inzage

Onduidelijkheden rond Geldropseweg
en Dirk Boutslaan
Het centrum verder ontlasten en verkeer via de ringweg laten lopen. Meer aandacht voor fietsers, voetgangers
en het openbaar vervoer. En aanleg van een HOV-lijn, die over de Geldropseweg zou moeten lopen. Ook
worden de Kanaaldijk-Zuid en de Dirk Boutslaan belangrijke routes. Dat zijn enkele hoofdpunten uit het
‘concept visiedocument’ van de gemeente over de verkeersafwikkeling in de komende jaren. Het is nu aan
de inwoners om hun mening te geven. De bewonersverenigingen (Irisbuurt en Cingelshouck) overwegen een
gezamenlijke reactie met enkele andere omliggende buurten
‘Eindhoven
op
weg’
heet
het
langverwachte visiedocument voor de
verkeersafwikkeling in de stad. Eind mei
is het ter inzage gekomen. De gemeente
wil het verkeer zoveel mogelijk via de
ring laten lopen, en daarmee het centrum
ontlasten. Via vastgestelde ‘radialen’ –
dat zijn de grotere wegen - kunnen auto’s
van en naar de binnenstad, maar het
doorkruisen van het centrum wordt lastig
gemaakt. Dat centrum zal in de komende
jaren overigens uitbreiden richting De
Bergen en Strijp-S. Voor voetganger en
fiets wordt de stad vriendelijker gemaakt.
Speciale aandacht is er voor openbaar
vervoer en in het bijzonder voor HOVlijnen. Dat staat voor hoogwaardig
openbaar vervoer, zoals de lijn richting
Eindhoven Airport met de Philias-bus
op een speciale baan. Het werk aan de
tweede HOV-lijn tussen Nuenen en de
High Tech Campus is inmiddels van start
gegaan.

Geldropseweg

Wat betekent dit voor de Iriswijk? De
Geldropseweg wordt als ‘slow motion
radiaal’ genoemd en is aangewezen
voor een toekomstige HOV-lijn richting
Geldrop/Mierlo. Hoe dit moet gaan

Geef uw reactie

werken is niet helemaal duidelijk.
Betekent dit dat de Geldropseweg
eenrichtingverkeer wordt? Aan de andere
kant van de Iriswijk is de de KanaaldijkZuid aangewezen als verbindingsweg

IRIS
VEGETARISCH RESTAURANT

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

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

personenauto’s

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

Voorterweg 168 tel. 212.34.66
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voor vrachtwagens (voor industrieterrein
de Kade en aanvoer centrum). En voor
autoverkeer naar de parkeergarages in
het centrum. Ernaast is er een ‘duurzame
verbinding’ (fietspad) getekend. Dit lijkt
wat moeilijk te passen. Bovendien staat
de Dirk Boutslaan genoemd als route
voor dat verkeer vanuit het centrum naar
de ring. Dat zou een erg drukke weg
kunnen gaan worden, wel heel dicht bij
de huizen in onze wijk.

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Hierbij een oproep om ‘Eindhoven
op weg’ in detail te lezen (link kun je
vinden op eindhoven.nl, irisbuurt.nl en
cingelshouck.org). Je kunt reageren op
het document; de inspraakperiode is
tot 26 juni. Vooralsnog lijkt het erop dat
de bewonersverenigingen (Irisbuurt en
Cingelshouck) met andere omliggende
buurten een gezamenlijke reactie
(zienswijze) zullen geven. Opmerking
kun je richten naar herman@irisbuurt.nl.

Met zijn allen
Ruud Balk fotografeert
ateliers creatieve Eindhovenaren aan het Irisbier?
Portretten van creatieve Eindhovenaren,
of liever gezegd van de ateliers waarin ze
werken. Buurtbewoner en fotograaf Ruud
Balk maakte er een mooie fotoserie van.
De beelden waren in februari te zien in
de Melkweg in Amsterdam, als onderdeel
van het evenement Het Wonder van
Eindhoven. Momenteel vormen ze een
onderdeel van de tentoonstelling ‘Work
Wise, Eindhovense ontwerpers in beeld’
bij Yksi Expo op Strijp-S. De serie foto’s

geeft (letterlijk) een kijkje in de keuken
van een twaalftal ontwerpers en biedt
een mooi overzicht van de diversiteit
aan werkplekken binnen de creatieve
industrie in Eindhoven. Behalve de
foto’s van Ruud Balk maken schetsen,
visualisaties, experimenten, gedachten
en inspiraties in woord en beeld het denken werkproces van de deelnemende
ontwerpers/studio’s inzichtelijk. Nog te
zien tot en met 26 september.
■

In de jaren ’80 zat er een kopieershop,
daarna een jaar of vijftien Galerie
en Ontwerpsergroep Yksi. En lang
daarvoor, in de negentiende eeuw,
Brouwerij van Zeeland. In dat witte
pand, aan het begin van de KanaaldijkZuid op de hoek met de Havenstraat,
wil Eindhovenaar David Hendrich een
nieuwe brouwerij beginnen. Dat wist
het Eindhovens Dagblad onlangs
te melden. Hendrich introduceerde
afgelopen jaar al drie Eindhovense
bieren onder de namen Eindhovens
Blond, Heeren van Eindhoven en
Witte Dame. Ook schreef hij een boek
over de brouwhistorie van Eindhoven.
Hendrich is al in onderhandeling met
de eigenaar van het pand en ook de
vergunningaanvraag om op die plek
een brouwerij met een proeflokaal te
starten loopt inmiddels. Als de plannen
doorgaan, komt er volgens Hendrich
een brouwerij met een brouwketel
voor 500 of 1000 liter bier.
Zoals de website van de Irisbuurt
schreef: ‘Het zou zo maar eens kunnen dat we over een tijdje niet de buurt
uit hoeven voor een versgebrouwen
biertje. Wil degene met een goed idee
voor een naam van dit ongetwijfeld
niet-te-versmaden Stratums biertje
zich alvast melden? Dan geven wij het
door.’

Straatfeest
Stort Gabriël Metsulaan Godschalk
Rosemondt
langer open
De milieustraat (stort) op de Gabriël
Metsulaan is wat langer open en
heeft nu dezelfde openingstijden als
de milieustraat op de Lodewijkstraat
(op de Hurk). Dat is op maandag,
woensdag en vrijdag van 13:00 19:00 uur, op dinsdag en donderdag
van 13:00 - 17:00 uur en op zaterdag
van 10:00 - 17:00 uur. Tegelijkertijd
is de milieustraat Esperheide in het
noorden van de stad gesloten. De
gemeente neemt maatregelen om de

overlast te beperken door zwerfafval
voor en na de openingstijden op te
ruimen, het inzetten van een webcam
om te zien of het druk is en statistieken
te melden op hun website. Wie toch
overlast ervaart, kan het gemeentelijk
klachtennummer 14 040 bellen. De
webcam is te vinden via de website
van de gemeente op de pagina over
milieustraten of via irisbuurt.nl.

Op zaterdag 29 juni vindt het jaarlijkse
straatfeest
van
de
Godschalk
Rosemondtstraat plaats. Vanaf 14.00 uur
gaan de stoelen naar buiten, wordt de
vlag uitgehangen en is er tijd om bij te
kletsen met koffie, thee en versgebakken
taart. Om 16.00 staat een zeskamp
gepland. Na een borrel begint vervolgens
rond 18.30 het buffet van zelf ingebrachte
lekkernijen. Zeker bij mooi weer is de
eindtijd niet te voorspellen. Bewoners en
bezoekers wordt gevraagd om die dag
de auto niet in het afgesloten deel van de
straat te parkeren.
■
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Noordzee liefde
Aan de kust is het nog koel
met de geur van de zee
De blauwe lucht
met zijn witte meeuwen
krijsend van plezier hoog in de lucht
En jij
Jij weet dan precies hoe
ik me voel
Toon Roosen
Iris Art

Opschoondag nieuw
leven ingeblazen

Geen
verrassingen
in nieuw
bestemmings- Inburgeren in de Irisbuurt
plan
Met een optocht trommelden de kinderen
letterlijk de hele buurt op. Om te laten
weten dat het allemaal te doen was op het
pleintje. Zaterdag 20 april vond er na drie
jaar weer een opschoondag plaats in de
Irisbuurt. Buurtbewoners hielpen elkaar

De gemeente is wettelijk verplicht om elke
tien jaar nieuwe bestemmingsplannen
in te dienen. Daarom is onlangs weer
zo’n plan gemaakt voor Eindhoven
binnen de ring. Voor de Irisbuurt zijn er
geen nieuwe plannen, bleek tijdens een
informatieavond op 15 mei in het Dafmuseum. De terreinen van de Iristuinen
(voorheen Carwash), Schellens en het
Augustinianum zijn niet meegenomen.
Voor deze projecten zal, als ze voldoende
concreet zijn, een aparte planologische
procedure worden doorlopen. Ook voor
het terrein van het voormalig Drankurgel
aan de Tongelresestraat volgt een aparte
procedure.
In de Rochusbuurt zijn het voormalig
Joep Janssenterrein (Hoefkesstraat)
en het terrein van de Blauwververij (St.
Jorislaan) wel ingepast op basis van de
verleende omgevingsvergunningen.
Het nieuwe bestemmingsplan kan worden
ingezien op de gemeentelijke
■
website www.eindhoven.nl.
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We zijn vijftig nummers verder.
Vijftig Iriskranten vol Iris-nieuws. De
samenvatting van tien jaar wel en wee
in de Irisbuurt.
We hebben behoorlijk wat meegemaakt
met z’n allen. Minder feestelijke
gebeurtenissen,
zoals
enkele
moordpartijen, een overdosis aan junks
en een ontelbaar aantal inbraakgolven.
Maar ook kleinere ergernissen, zoals
foutparkeerders die de boel blokkeren
waardoor er geen hulpdiensten
meer
door
kunnen.
Langdurige
ijsbaanvorming in de winter. Poep in het
speelbos. Kliko’s die versleept moeten
worden naar een centrale plek omdat
er een te brede vuilniswagen werd
aangeschaft. Het Gouden Tranenbal dat
een stille dood sterft vanwege gebrek
aan deelnemers. Een supermarkt met
lege schappen.
Daar staat tegenover dat we de
afgelopen tien jaar ook veel periodes
van geluk hebben gekend. Zieke
bomen zijn beter gemaakt. Er zit een
nieuw dak op de Blokhut. Overlast

om van de rommel af te komen. Ook het
woonbedrijf reed rond om spullen om te
halen. De rommelmarkt leverde meer op
dan de vorige keer en Maria is nu boven
de toog bij Ria te bewonderen.
■

is teruggedrongen. We hebben een
nieuw ingericht speelbos. Maandelijks
schuiven we met buurtgenoten aan
bij een gezellige pubquiz. We hebben
foto’s van bloemen en villa’s voor
vogels aan onze muren hangen. Er
worden feestjes gehouden die je nooit
meer vergeet. Mensen groeten elkaar
op straat. Laten elkaar in hun waarde.
Zetten samen gedeelde plantsoentjes
vol met bloemen. Houden -als een
van de laatst overgebleven buurten in
Eindhoven- een wijkblad in de lucht.
Juist die vijftig nummers van de Iriskrant
weerspiegelen wat deze buurt zo
bijzonder maakt. En waar we misschien
niet dagelijks bij stilstaan. We maken de
Irisbuurt met z’n allen. En dat doen we
met verve.
Struin maar eens op een verloren
middag door het archief op de
website (www.irisbuurt.nl). Goeie zin
gegarandeerd.
Daphne

Straatkunstenaar Stijn Bles maakt graag dingen

‘Van aanrechtblad tot schilderij,
van tafel tot kilometerpaal’
Big Daddy Gun noemt hij zich. Onder die artiestennaam doet buurtbewoner Stijn Bles aan street art ofwel
straatkunst. Het liefst in 3D; hij plaats her en der bewerkte betonnen paaltjes. Maar ook maakt hij andere
kunst, momenteel onder andere te zien in museum De Pont in Tilburg. Stijn volgt tevens een opleiding tot
docent beeldende kunst en vorming en geeft les op Novalis, de Vrije School.
Het zal sommige voorbijgangers opvallen,
sommige ook niet. Pal aan de straat, voor
het huis op Godschalk Rosemondtstraat
nummer 25, staat een soort betonnen
huisje. Ook op andere plekken in de stad
zijn dergelijke paaltjes te vinden. Aan de
Keizersgracht bijvoorbeeld, en bij het
NS-station. ‘Ik wil mijn bijdrage aan de
stad leveren. Iets achterlaten. Dan kun-

Berenkuil. Ook Stijn doet dit al meer dan
tien jaar. ‘Ik ben altijd wel een beetje
rebels geweest, op zoek naar wie ik ben,’
vertelt hij in een leuke filmpje op YouTube
(een blokje om met Big Daddy Gun) dat
laat zien hoe hij zo’n paaltje plaatst, en
waarom. ‘Eindhoven heeft ambities om
een grote stad te zijn, daar horen dit
soort vormen van urban culture bij,’ vindt
Stijn. Aanvankelijk had hij het plan om
de paaltjes met alle krassen, graffiti en
stickers erop na een jaar of tien weer op
te halen als een soort neerslag van het
stadsleven. ‘Maar de paaltjes zijn telkens
weer smetteloos, de gemeente laat ze
schoonmaken,’ lacht hij.

projecten gedaan waarbij leerlingen
worden gekoppeld aan een docent. De
beste werken uit die vijf jaar zijn geselecteerd voor een expositie in het prestigieuze museum De Pont in Tilburg.
En Stijn zit daarbij, vertelt hij trots. Wie
belangstelling heeft: de tentoonstelling is
nog te zien tot 22 september.
En wat zit er nog aan te komen? ‘Nog

Dorpse omgeving

nen mijn kleinkinderen over honderd jaar
- als ik er niet meer ben – zeggen: kijk
dat heeft ons opa gemaakt.’ Stijn zegt het
met een glimlach.

Rebels

Graffiti, posters en stickers, op allerlei manieren doen straatkunstenaars
zich gelden. ‘Niemandsvrienden’ luidde
de toepasselijke benaming van een
tentoonstelling over hun werk, eerder
deze maand te zien in het Stadhuis van
Eindhoven als onderdeel van het
internationale graffitifestival in de

Stijn komt van oorsprong uit Hapert, zat
bij de marine, werkte in een kroeg en bij
een bandenhandel en was docent op
een basisschool. Ruim vier jaar geleden
streek hij neer in de Irisbuurt, samen met
zijn partner Giselle die op het gebied van
personeelszaken werkt. Hij kende de
buurt via een vriend en heeft bewust hier
een woning gezocht. ‘De Irisbuurt is een
geweldige plek om te wonen. Een dorpse
omgeving met een gemoedelijke sfeer,
en dat in een stedelijke omgeving dicht
bij het centrum. Een betere combinatie
kun je niet hebben.’
Toen ze hier neerstreken, gingen eerst
alle ramen en deuren open en werd
het hele huis van onder tot boven verbouwd. Stijn deed bijna alles zelf. ‘Ik hou
van materialen, ik werk graag met mijn
handen, maak graag dingen. Van aanrechtblad tot schilderij, van tafel tot kilometerpaal.’ Inmiddels en geeft hij les in
beeldende vorming op Novalis, de Vrije
School, en volgt hij een opleiding tot
docent beeldende kunst en vorming in
Tilburg.

Hut bouwen

meer paaltjes natuurlijk. Soms denk
ik wel eens aan een serie paaltjes in
diverse Europese steden, voorzien van
GPS.’ Ook voor de buurt heeft hij nog
wat in petto. ‘Ik zou samen met een aantal jongeren wel eens iets willen bouwen
op dat Car Cleaning terrein, een hut, een
huis op palen, of iets wat hangt.’ Niet
zomaar een wild idee, Stijn meent het
serieus. Wie mee zou willen bouwen, kan
zich melden bij de redactie.
■

Al vijf jaar worden op de opleiding in
Tilburg zogenaamde Leerling/Meester
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Repair Café in Rochusbuurt groot succes
Het idee is eigenlijk heel simpel en het verspreidt zich dan ook als een olievlek: Repair Café. Zet een aantal
handige buurtbewoners bij elkaar op een vaste locatie en een vaste tijd, met allerlei gereedschap. En laat
andere buurtbewoners hun kapotte spullen brengen om te laten maken. Het scheelt afval, draagt bij aan een
nieuwe mindset over consumeren en repareren, is leuk en leerzaam en brengt mensen bij elkaar. Ook in de
Rochusbuurt werkt het. Elke laatste zaterdag van de maand, dus 29 juni alweer.
Het concept is ontwikkeld door de
Nederlandse milieuactiviste Martine
Postma. In 2009 organiseerde zij
de eerste repareerbijeenkomst in
Amsterdam-West en richtte een jaar
later een stichting op. Inmiddels zijn er
tientallen, ja zelfs honderden Repair
Café’s in Nederland en omringende
landen. Ook in Eindhoven. Begin dit
jaar was de eerste in de Etalage aan de
Mecklenburgstraat, en onlangs volgde de
Rochusbuurt als tweede. Ook voormalige
Irisbuurtbewoner Clemens Hens doet
daar actief mee, net als Charles Knibbeler
(Cingelshouck). Op zaterdag 25 mei
was de eerste bijeenkomst in de Buut,
met groot succes. Rochusbuurtbewoner

Koert Linders maakte een verslag, Twan
Merks maakte de foto’s.

Koffiezetapparaat

‘Het is een drukke bedrijvigheid. Tafels
vol met gereedschap, een naaimachine
en meetapparatuur. Ine, Daty en
Janneke rennen rond om alles te regelen
en mensen naar hun repareertafel te
begeleiden. Een wat oudere man loopt
stralend met zijn koffiezetapparaat onder
zijn arm naar buiten. Samen met Charles
heeft hij zijn apparaat gerepareerd. Met
een kop koffie erbij vloog te tijd voorbij.
Het was gezellig, ‘ik kom zeker terug’
zegt hij als hij op de fiets stapt, de hoek
om fiets en in de Hoefkesstraat verdwijnt.

Ook Henk sleutelt aan een kapot
apparaat, terwijl Mirjam snel een trui
repareert. Zelfs het klassieke handwerk
voor een gat in een haakwerkje pakt
Ingrid snel op. Vanaf het podium achter
in de Buut kijkt Anja door een kapot
naaimachine naar buiten en denkt even.
Nee, dit vraagt wat meer specialisme.
Ze verwijst naar een naaimachinezaak.
Op het einde van de dag staat de teller
op 48 klanten. Een groot succes. Menig
buurtbewoner bleef lang hangen en hielp
weer anderen, prachtig om te zien dat
repareren aanstekelijk werkt. Half zes,
tijd voor een welverdiende borrel.’
■

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112
Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27
www.defonteineindhoven.nl
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Kanaaldijk Zuid 13a

Circuspaard
steelt de show

Als stadskinderen komen de jongsten
uit onze buurt maar weinig in aanraking
met dieren van de boerderij. Vandaar
dat Sabien Rutten ook dit jaar weer
een mobiele kinderboerderij heeft
georganiseerd. Met sponsorgelden van
de buurt en de basisschool had ze er
deze keer zelfs een heus circuspaard
bij weten te regelen. Samen met de
enthousiaste trainer liet het paard
indrukwekkende kunstjes zien. Wel
eens een paard gezien dat vragen met
ja en nee kan beantwoorden? ‘Hou je
van frietjes?’ ‘Nee’, schudde het paard.
Terwijl op de vraag ‘Hou je van appels?’
een heftig knikkend gebaar volgde.
De
boerderijdiertjes
vertoonden
weliswaar geen kunstjes, maar waren
allemaal erg schattig en heel aaibaar.
Hoewel de kleine ezeltjes toch ook een
beetje koppig waren! Het is elk jaar weer
heerlijk om te zien hoe zelfs de grootste
boefjes uit de wijk ineens vertederd een
cavia staan te knuffelen. Sabien bedankt!

Tien jaar Iriswijk
‘Wat is er de laatste tien jaar veranderd in
de Iriswijk? Eigenlijk heel weinig! Behalve
dat we allemaal tien jaar ouder geworden
zijn. Was ik toen een begin veertiger, nu
ben ik een begin vijftiger. Mijn zoontjes
zijn zoons/tieners geworden. Voelde
ik me toen nieuw in de wijk, inmiddels
ben ik er al jaren helemaal thuis. De
buurtactiviteiten in de Blokhut en
erbuiten (het buurteten, Koninginnedag,
nieuwjaarsfeest, de eerste ‘Ken jij Iris
al?’, het Running Dinner), het jaarlijkse
straatfeest en mijn vrijwillige baantje
als hoofdredacteur van de Iriskrant

hebben daar zeker toe bijgedragen.
Het is nog steeds de gezellige, sociale,
dichtbebouwde wijk waar je veel mensen
kent en nog steeds leert kennen.
Carst de Kock

voedingsadvies
verlies minimaal
één kilo per week!
Geldropseweg 111 - 5611 SE Eindhoven

Tel. 040 - 212 00 29
www.afslanksaloneindhoven.nl
zichtbaar en meetbaar resultaat in kilo’s en cm’s
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Patricia,
redactielid
10 jaar
geleden Wijkbewoonsters zingen in
St. Paul’s Cathedral

‘Er werd in de Blokhut vergaderd over
verschillende activiteiten in de buurt.
Onder andere over het idee om een
krantje op te starten. Omdat ik een
grafische opleiding heb gedaan, vond
ik het wel leuk om mee te doen. Ik heb
samen met Jan van Hal de lay out
ontwikkeld en aan verschillende projecten meegedaan. Over hoe de buurt
is gebouwd en hoe de Blokhut is ontstaan. En over de boom aan de Adolf
van Cortenbachstraat. Ik ben er maar
kort bij geweest, ongeveer 1 jaar, maar
ik vond het heel leuk.’
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Met een koor zingen in de St. Paul’s
Cathedral in London. Dat is niet iedereen
gegeven. Noor Belgraver (tenor) en Mieke
van Ewijk (alt), beiden bewoners van
de Iriswijk, mochten dit meemaken. Ze
zingen bij het gemengd koor Cantecleer
in St.Oedenrode. Als onderdeel van het
40-jarig bestaan maakte dit koor in mei
een vijfdaagse reis naar Londen en
omgeving met optredens in Doddington
Place Gardens, in Cambridge op Market
Square, in Greenwich Park aan de nul
meridiaan. En in St.Pauls dus, wat heel
bijzonder is want de kathedraal heeft
een eigen koor en staat slechts tien

concerten per jaar door andere koren
toe. ‘We werden door de onvoorstelbare,
indrukwekkende akoestiek ècht opgetild
tot grootse hoogte. Na het concert volgde
de ontlading met tranen en warme
omhelzingen,’ zegt Noor, nog steeds
zichtbaar enthousiast.
Kijk voor de activiteiten van het koor en
het jubileumprogramma op www.koorcantecleer.nl
Op zondag 29 september om 11.30
uur geeft Cantecleer een concert in
cultureel centrum Mariëndael, Laan van
Henkenshage 2 in St. Oedenrode.

Campagne voor aanleg
glasvezel in Stratum
Ook in de Iriswijk zie je ze, de posters en billboards met daarop de tekst:
‘Doe mee! Zorg dat Stratum glasvezel krijgt.’ Wat is glasvezel en wat heb
je eraan? Is het iets voor jou en hoe bepaal je dat? Een tipje van de sluier
opgelicht.
Een glasvezel-netwerk verstuurd gegevens via laserlicht door hele dunne glazen verbindingen en dat is supersnel.
In diverse wijken zoals Meerhoven, de
Schrijversbuurt, Tongerle en Woensel
Oost ligt het al tot in de meterkast. Op dit
moment kennen we het kabelnetwerk van
UPC of het ADSL netwerk van bijvoorbeeld KPN. Deze kabels zijn gemaakt
van koper. De meeste Eindhovenaren
maken daar nu nog gebruik van. Maar
de technische ontwikkelingen gaan snel.
In Nederland is iedereen de laatste tien
jaar veel meer data (tv, telefoon, internetdiensten) gaan gebruiken. Vooral het
mobiele netwerk groeide enorm. En dat
gaat nog even door. Om al die data snel
en betrouwbaar te versturen en ‘niet in
de file te staan’ is glasvezel een uitkomst.
Het biedt de snelheid die koperen leidingen niet meer kunnen bieden.

Dertig procent

Het bedrijf dat de glasvezel aanlegt naar
uw woning heet Regge Fiber. Zij beginnen pas aan te leggen als dertig procent
van de huishoudens een abonnement
afsluit. Dat doet u bij een aanbieder die
van hun netwerk gebruik maakt. In tegenstelling tot bij UPC, kan je via het glas-

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

vezelnetwerk kiezen uit verschillende
aanbieders van telefoon-, tv- en internet
diensten, zoals Tele2, Vodafone, ON,
XS4ALL en KPN.
Maar hoe moet je nu beslissen of je wilt
omschakelen van je telefoon-, tv- en
internetdiensten via ADSL of de kabel
van UPC naar een van de aanbieders
van Ons Net?
Dat hangt er sterk vanaf wat je nu zelf
gebruikt en hoeveel waarde je hecht aan
tv kijken en hoe je het internet gebruikt.
Ben je spelfanaat, download je veel films
en zijn er veel huisgenoten die tegelijk
van digitale signalen gebruik maken?
Stap dan nu maar over. Heb je al een uitgebreid pakket en betaal je nu al 60 euro
per maand of meer, dan geldt hetzelfde.
Mensen die nu minder dan 60 euro betalen voor een pakket met tv, telefoon en
internet en verwachten dat hun verbruik
niet snel zal toenemen kunnen rustig
afwachten. Overstappen kan later ook
nog. Maar eerst moet wel die dertig procent zich aansluiten via Ons Net, anders
gaat de aanleg in Stratum niet van start.
Wanneer het zover zal zijn, daarover willen ze bij het informatiecentrum op de
Tongelresestraat niet speculeren.
■

Recept
Eetidee

Een lekker zomers nagerecht
Ingredienten:

- 800 gram rabarber, grofgehakt
- 120 gram suiker
- 1 vanillestokje
- 1 dl sinaasappelsap
- 180 gram tarwebloem
- 125 gram boter in blokjes
- 50 gram bruine basterdsuiker
- 30 gram rozijnen
- 10 gram gedroogde veenbessen
- 60 gram cornflakes, verkruimeld

Bereiding:

1. Verwarm de rabarber, suiker, het
vanillestokje en sinaasappelsap in
een pan op middelhoge
temperatuur. Laat 5 minuten
pruttelen en roer af en toe. Neem de
pan van de warmtebron.
2. Kruimeldeeg: doe de bloem, boter
en basterdsuiker in een schaal en
knijp samen met de handen tot ze
goed gemengd zijn tot een
kruimeldeeg. Vermengen met de
toegevoegde bessen en rozijnen.
Doe er tenslotte ook de cornflakes
bij en meng deze er goed doorheen.
3. Zet de oven op 180 graden. Doe
het rabarbermengsel in een
ovenvaste vorm waarin 8 dl past.
Bedek met het kruimeldeeg
minstens 15 minuten tot het een
goudbruine kleur krijgt.
4. Serveren met luchtig gekopte
slagroom.

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

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

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.
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Goede sfeer op
Amerikanen Meeting
Helaas zat het weer dit jaar niet mee, het
was vrij koud. Maar nadat de vuurkorf
was aangestoken ontstond er een gezellige, ontspannen sfeer op de tweede
Amerikanen Meeting in de Blokhut op
zaterdag 18 mei. Een voor een reden de
grote auto’s het terrein op en er kwamen
ook heel wat omwonenden kijken. Een
optreden van de band Wanne zorgde
voor een prima stemming. De nieuwe
zangeres vertelde dat ze al drie dagen
erg zenuwachtig was voor haar eerste

optreden, maar het klonk geweldig. Er
waren dit jaar iets minder auto’s dan vorig
jaar, vertelde medeorganisator Ad. Maar
de sfeer was fantastisch en maakte dat
het evenement zeker voor herhaling vatbaar is. ’s Avond trad er nog een tweede
band op, maar die kon volgens de bezoekers niet tippen aan Wanne. Al met al lijkt
dit evenement een blijvertje in onze wijk,
alleen volgend jaar hopelijk met wat beter
weer.
■

Het ‘vuilnisvrouwtje’
van de Voorterweg
Trouw komt Doortje Grote elke zaterdag
alle plastic ophalen op de Voorterweg,
voor een kleine vergoeding. Zo rond
het middaguur want eerst moet er
gevoetbald worden. Ze begon met de
bolderkar maar het bleek toch handiger
om met de fiets te gaan. Dan maar een
paar keer vaker heen en weer naar de
plastic containers op de parkeerplaats
achter de Jumbo, maar het is toch
sneller gebleken. Op zaterdag kunnen
de zbkken wel wat vol zitten, maar dan
duwt ze gewoon wat harder...
■

Vrijwilligers
voor bieb
gezocht
Bibliotheek Eindhoven is per direct op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor een aantal taken zoals het
ontvangen van klanten in een
bibliotheekvestiging, hen begeleiden
bij het uitleenproces of doorverwijzen
naar een bibliotheek-medewerker, de
website van Bibliotheek Eindhoven of
de vestiging in het centrum. Ook voor
het boeken innemen en opruimen, het
op orde houden van de vestiging en
het voorlezen aan kinderen met een
taalachterstand worden vrijwilligers
gezocht.
Aanmelden via e-mail of telefoon bij
g.enckevort@bibliotheeeindhoven.
nl of 040-2604260.
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Annet Eisses al tien jaar in de redactie

‘Ik zie de wijk verjongen’
Het interieur is nog even kleurig en fleurig als tien jaar geleden. Een samenhangend en weldoordacht geheel,
met veel spullen uit de jaren vijftig. ‘Ik verzamel niet zo veel meer als toen, het is nu zo’n beetje af,’ lacht Annet
Eisses. Met een interview stond ze in het eerste nummer van de IRISkrant. En ze was niet alleen redactielid
van het eerste uur, maar de enige uit die tijd die er nu nog steeds bij zit.
‘Onder de titel ‘Achter de geraniums
bij...’ hadden we een rubriek bedacht
die iedere keer kon terugkomen. Want
iedereen loopt wel eens langs een huis
in de buurt waarvan je denkt “hier zou
ik wel eens binnen willen kijken”. Bij mij
werd de aftrap gegeven, als voorbeeld.’
Annet vertelt over de beginjaren van de
IRISkrant. Zelf woonde ze toen een jaar
of vijf in de Irisbuurt na eerder in Gestel
te hebben gewoond. ‘Ik werd actief in de
buurt om mensen te leren kennen. Kwam
ook regelmatig bij Jan van Hal over de
vloer. Toen hij met het plan kwam om
het blad voor de wijk weer tot leven te
roepen, deed ik mee. Met mijn vormgevershart en met schrijven als hobby kon
ik op die manier een bijdrage leveren.’

geluid van compressoren meer, en nu
een prachtig groen veld waar ik op uitkijk
aan de achterkant. Een plek waar hondenbezitters elkaar treffen, waar je foto’s
kunt maken. Er zou eigenlijk nog veel
meer kunnen gebeuren.’ Het had helaas
ook een schaduwzijde. Het terrein was

Helemaal happy

Meer kinderen

Inmiddels zijn we tien jaar verder. Wat is
er volgens haar veranderd in de buurt?
‘Je ziet een enorme groei van het aantal zzp-ers, onze wijk staat bol van nieuw
ondernemersschap en creatief talent. Dat
brengt wel meer auto’s en bedrijfsbusjes
met zich mee. Overigens een teken dat
het economisch nog goed gaat in de wijk.’
Toch spreekt ze met enige nostalgie over
de foto die ze pas zag van jaren geleden,
toen de hoeveelheid blik op de weg nog
veel minder was. ‘Aan de andere kant
zie ik de afgelopen jaren steeds meer
spelende kinderen in mijn omgeving.
Hier op de kop van de Johannes van
Eindhovenstraat zie ik mensen voor hun
huizen zitten, die samen wat drinken en
kletsen. Dat ziet er dan weer gezellig en
vriendelijk uit. Terugkeer van de levendigheid op straat!’
De samenstelling van de wijk blijft
sowieso veranderen, stelt ze vast. De
verjonging is ook zichtbaar in de middengroep, en het aantal ouderen neemt af.
Net als het aantal sociale probleemgevallen, mede door een ander toewijzingsbeleid van Woonbedrijf.

Betrokkenheid

O ja, ook Carwash verdween in de jaren
achter ons. Dat had een directe invloed
op de woonomgeving van Annet. ‘Geen

Annet denkt even na. ‘Ja, de supermarkt. De Groenwoudt werd omgetoverd tot Konmar en vervolgens tot Super
de Boer, om dan geel te verkleuren tot
Jumbo. Ik denk niet dat er veel plaatsen
in Nederland zijn waar je zoveel wisselingen op dezelfde locatie meemaakt in tien
jaar tijd. En dan hebben we de Aldi erbij
gekregen, terwijl Bert Vroomen met zijn
SRV-wagen is verdwenen.’

vroeger goed bewaakt. Maar toen dat
wegviel en door de vrije toegang die ontstond kreeg de rij huizen waar zij woont
ook te maken met een flinke toename
aan inbraken, waarvan ze zelf ook een
keer slachtoffer is geweest.
Andere opvallende veranderingen...

Terugkijkend realiseert Annet zich dat er
eigenlijk een heleboel activiteiten plaatsvinden in de wijk. Van straatfeesten tot
buurt-eten, en van Pubquiz tot volleybaltoernooi. ‘Tien jaar geleden was het een
nogal vaste groep mensen die je dan
zag, zowel bij het organiseren als bij de
evenementen zelf. Er is toch weer een
nieuwe lichting buurtbewoners opgestaan die betrokkenheid toont en de sociale samenhang belangrijk vindt.’
Al met al is Annet ook nu nog helemaal
happy in de Iriswijk. ‘Je verandert zelf
natuurlijk ook. Toen was ik nog jong en
onbevangen,’ lacht ze. ‘Ik ben toen heel
bewust hier komen wonen, en wil hier ook
best oud worden. Antwerpen, daar zou ik
ook wel willen wonen....maar ach....’

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

www.audiotvcentrum.nl
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Door Jorinde

Column
Sinds vorig jaar vangen wij weeskatjes
op voor de dierenbescherming. Hulpeloze wezentjes die
om verschillende redenen moederloos
zijn geworden. Soms is hun moeder
een zwerfkat en moeten ze opgroeien
onder erbarmerlijke omstandigheden of
is de zwerfmoeder nergens te bekennen. Soms worden ze gedumpt door
baasjes die het opvoeden van een nest
jonge katten niet aan kunnen of willen.
Meedogenloos worden ze achtergelaten
onder struiken of in bosjes zonder enige
vorm van verzorging. Met alle risico´s die
daarmee samengaan: honger, kou, honden of andere vijandige dieren.
Onze eerste jonkies waren gewond
gevonden en hadden extra verzorging nodig. Twee keer per dag wonden
schoonmaken in badjes met biotex. Niet
makkelijk om die kleine hulpeloze harige
bolletjes pijn te moeten doen, maar
ja, het is nodig om de wonden goed te
laten genezen. Inmiddels hebben we
meer routine gekregen. Wij draaien onze
hand niet meer om voor het geven van
flesjes, buikjes wrijven, nachtvoedingen
verzorgen, dagelijks dekentjes wassen
en heeeeel veel knuffelen en aaien.
Katjes worden trouwens sneller groot
dan baby´s, dus met die nachtvoedingen
is het doorgaans al vrij snel afgelopen.

Altruïsme
En na een paar weken eten, drinken en
poepen ze zelf dus dat scheelt ook weer.
Maar dan breekt de fase aan dat ze vrolijk via je been omhoog klimmen. Weten
zij veel dat dat toch echt niet de bedoeling is en echt wel pijn kan doen... Het
bloedt drupt met enige regelmaat naar
beneden van mijn benen, en die worden er ook niet echt fraaier van. Ik ruim
de hele dag weer speelgoed op, want
ik breek mijn nek over alle balletjes en
nepmuizen. Bloemen zijn giftig dus die
komen het huis niet meer in. Nee ook
niet op de tafel, denk je dat ze daar niet
kunnen komen? Alle planten moeten ook
grondig onderzocht worden dus ja, daar
breekt wel eens een takje bij af. Of soms
de hele plant, dat kan ook. De gordijnen
zijn niet meer te redden. We hebben ze
omhoog geknoopt omdat we niet willen
dat ze zich aanleren om daarin te klauteren en dat bij hun nieuwe baasjes ook
gaan doen. Ach, en dan soms ook nog
om de paar dagen naar de dierenarts
want die kleintjes functioneren zonder
hun moeder toch wat minder goed. Hoe
goed ik ook mijn best doe, ik ben natuurlijk geen echte kattenmoeder.
Soms is de verzorging ook lastig te combineren met werk en andere activiteiten, maar behalve mijn huisgenoten zijn
er gelukkig buren die af en toe willen

bijspringen en een voeding overnemen.
Veel mensen vinden het zo knap van ons,
maar denk niet dat wij dit doen uit altruïsme of onbaatzuchtigheid. Want wanneer is vrijwilligerswerk nou echt onbaatzuchtig? Het geeft ook een fijn gevoel
om belangeloos iets voor een ander te
kunnen doen. En wij genieten zo enorm
van die kleintjes, van de dankbaarheid,
de liefde, de ondeugende streken, de
onbevangen naïviteit. Ons hele gezin
was dolblij toen de eerste katjes dit jaar
weer kwamen, hoe zielig ook . Vijf stuks,
twee weken oud, 7x5 = 35 voedingen per
dag(!), 35x buikjes wrijven en iedere keer
weer een tevreden katje dat nog wiebelend op zijn pootjes zijn weg zoekt.
Hoezo onbaatzuchtig? Geen moment!
We krijgen veel meer terug dan we
geven, dus laat die heiligverklaring maar
zitten. Als de kleintjes groot genoeg zijn
en een fijn nieuw huis hebben gevonden,
zit onze taak er op en kunnen we voldaan
maar ook met pijn in ons hart terugkijken,
want het loslaten van die kleintjes blijft
erg moeilijk. Met enige regelmaat wordt
er dan ook een traantje geplengd bij het
afscheid. Gelukkig hebben we een goed
contact met alle nieuwe baasjes en krijgen we regelmatig een berichtje over
het kleine grut. En na een dagje rust
bellen we alweer verlangend op naar de
Dierenbescherming. ‘We hebben een
leeg huis, hebben jullie nog een gastgezin nodig? Ja? Jongens, we krijgen weer
nieuwe katjes, jipieeeeee.’		
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