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Irisfestival Revisited met 
filmpremière

Een prachtige dag was het, zaterdag 31 augustus. Na enkele drukke 
maanden van voorbereidingen barsttte het Irisfestival los in alle 
hevigheid. En hoe! Wie het allemaal nog eens wil beleven of er misschien 
niet bij was op die dag is van harte welkom op zondag 20 oktober vanaf 
16.00 bij de Blokhut. Met een heuse première van een film over dat 
geslaagde evenement. Inclusief rode loper!

De gratis huis-aan-huis bladen maakten 
er melding van, en ook in het Eindhovens 
Dagblad verscheen een stukje. De 
Irisbuurt liet zich van haar beste kant 
zien met het Irisfestival. Er waren tal 
van presentaties en fraaie etalages in de 
wijk, er vonden allerlei doe-activiteiten 
en workshops plaats en er was volop 
muziek, zang en dans. De creativiteit en 
de passie van de buurtbewoners spatte 
er vanaf. Het was leuk om te zien en te 
beleven en de hele dag heerste er een 
levendige sfeer.
Op zondagmiddag 20 oktober om 16.00 

uur in de Blokhut wordt een filmverslag 
van deze dag vertoond, gemaakt door de 
jeugdige buurtbewoner Thieu Schraven. 
Na afloop volgt er een interview met de 
regisseur zelf en kan iedereen die dat 
wil zijn prangende vraag stellen aan 
onze eigen Steven Spielberg. Behalve 
de film zijn er ook foto’s te zien van het 
Irisfestival, onder andere van Jan van 
Hal. Een selectie van zijn materiaal is te 
zien op pagina 4 en 5 en op de website 
van de buurt. En met een beetje geluk is 
er tijdens de afsluitende borrel live muziek 
van de onvolprezen Irisfestivalband.

Zelfs ongezien is het nu al tot de filmhit 
van het jaar bestempeld in de Irisbuurt: 
de reportage die ons jongste filmtalent 
maakte van het Irisfestival. Thieu 
Schraven waagde zich eind augustus 
aan een voor hem nieuw avontuur 
en stelde zijn lens scherp op alle 
sprankelende cultuur die zich op die dag 
in de buurt afspeelde. Van het bouwen 
van de boomhut tot het straattheater en 
alles er tussenin: Thieu was erbij met zijn 
camera. Soms alleen, op momenten ook 
met de hulp van een verslaggever die 
deelnemers en bezoekers interviewde. Al 
dat materiaal bracht hij zelf terug tot een 
twintig minuten durend, gefilmd verslag 
van het Irisfestival. 

Jong 
filmtalent
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Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim kinderdagverblijf 
op antroposofische grondslag. Wij zijn gevestigd 

middenin de Rochusbuurt en voorzien van een grote 
buitenspeelplaats. Wij bieden plaats aan een 

babygroep, een peutergroep en een buitenschoolse 
opvang. De groepen zijn klein van omvang zodat wij de 

kinderen individueel kunnen benaderen. Er is een 
team van vaste leidsters omdat volgens ons een veilige 

omgeving begint met vertrouwde gezichten en een 
herkenbare benadering.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07:30 
uur tot 18:30 uur.

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven

E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411

Freekje Groenemans 
Kinderfotografie

De mooie baby- en kinderfoto’s bij je 
thuis of op lokatie

www.freekje groenemans.nl

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

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

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Kanaaldijk Zuid 13a
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Het jaarlijkse straatfestival Kabaal am 
Kanaal, dat op zondag 8 september 
plaatsvond op het eind van de Gabriel 
Metsulaan was ook ditmaal weer een 
groot succes. De zevende editie bracht 
een inmiddels beproefd concept: de 
kinderen leven zich heerlijk uit op het 
kinderterrein, terwijl de ouders genieten 
van de sfeervolle en goede live muziek. 
Een zonnetje en een biertje erbij en de 
dag kan niet meer stuk!

Kabaal am 
Kanaal

Wijk-
coördinator

Marita Kuster is bij de gemeente 
Eindhoven de nieuwe wijkcoördinator 
voor de Irisbuurt. Voorheen was dat 
Inze Wagemakers, maar die is na 
haar zwangerschapsverlof niet meer 
teruggekeerd in die functie. Frank van 
de Tillaard had haar werkzaamheden 
tijdelijk overgenomen, maar inmiddels 
is er dus een nieuwe wijkcoördinator. 

Marita Kuster werkt van maandag t/m 
donderdag en is per email bereikbaar 
op m.kuster@eindhoven.nl en 
telefonisch via 040-238 8386

De redactie van de IrisKrant zoekt 
versterking. Tien jaar bestaat de 
wijkkrant in de huidige vorm, en vlak 
voor de zomer werd met het verschijnen 
van het vijftigste nummer tevens dat 
lustrum gevierd. Carst de Kock, die ook 

Redactie IrisKrant zoekt 
versterking...

een aantal jaren de eindredactie deed, 
en Lita de Wit besloten dat dit een mooi 
moment was om te stoppen. Vandaar 
dat de redactie nu op zoek is naar 
versterking.

...en gaat samenwerken met website Irisbuurt
De redactie van de IrisKrant en de 
website van de Irisbuurt hebben besloten 
om meer te gaan samenwerken. Formeel 
valt de website onder de bewonersver-
eniging en is de redactie van de Iriskrant 
onafhankelijk. Maar beide partijen vinden 
het in het belang van de bewoners om 
hen zo goed en zo snel mogelijk van 
informatie te voorzien. 

De website www.irisbuurt.nl is beter 
geschikt voor snel en kort nieuws, zake-
lijke achtergrondinformatie en de agenda 
van activiteiten. De driemaandelijkse 
IrisKrant leent zich juist voor achtergrond-
informatie en opinie. De twee redacties 
zijn in overleg om te komen tot een vorm 
waarbij zij elkaar goed aanvullen.

Het weer is nog herfstachtig, maar bij deze toch alvast de aankondiging van de 
Kerstborrel in de Blokhut op Kerstavond 24 december. Met hapjes van Nick van 
der Eerden. Let tegen die tijd op de affiches of kijk op de website www.irisbuurt.nl.

Kerstborrel

Krijgen we straks een 
gemeenschappelijke kruidentuin in 
de buurt, met lange tafels waar we 
regelmatig samen aan kunnen eten 
en schommels voor de kleintjes? 
Of gaan we voor een jeu de boules 
baan? En hoe past de boomhut? De 
Irisbuurt mag bij de gemeente een 
plan indienen voor de herinrichting 
van het Adolf van Cortenbachplein. 
Dinsdag 1 oktober vond in de Blokhut 
een eerste brainstorm met de 
omwonenden en betrokkenen plaats, 
die veel ideeën opleverde. Binnenkort 
volgt een tweede bijeenkomst.

Herinrichting 
A. van 

Cortenbach-
plein

OnsNet Eindhoven heeft de termijn 
waarop je je kunt aanmelden voor 
glasvezel in Stratum, en dus ook in de 
Irisbuurt, verlengd. Eigenlijk was de 
sluitingsdatum voor het afsluiten van een 
abonnement 9 september. Maar omdat 
de gewenste dertig procent nog niet is 
gehaald, heeft Ons Net Eindhoven de 
termijn verlengd tot en met 27 oktober, 
een week na de herfstvakantie. Voor 
alle twijfelaars staat de informatiebus 
nog tot die datum op diverse plaatsen in 
Stratum. Ook bij het informatiekantoor op 
de Tongelresestraat 88 kun je terecht met 
vragen.
Ons Net Eindhoven en Reggefiber 
schrijven in een persbericht dat er nu ook 
providers zijn, waar je nog op het laatste 
moment je abonnement kunt wijzigen. 
Wie kiest voor een bepaald pakket legt 
zich daar niet op vast. Wijzigen kan zelfs 
tot het moment dat de straat open gaat 
om de kabel aan te leggen. Kijk voor meer 
info ook op www.onsneteindhoven.nl.

Aanmelding 
glasvezel 

verlengd tot 
eind oktober

■ 

■ 
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DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl

Geldropseweg 111 - 5611 SE  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!

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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Ineens stonden ze er: houten palen. 
Prachtige houten palen. In een muf stukje 
gemeenteplantsoen, tussen onderhouds-
vrije gemeenteplantsoenstruiken. Mijn 
hart maakte een kleine salto. Hier stond 
iets moois te gebeuren. Hier stond een 
aanzet tot een welkome verbetering van 
een paar vierkante meters troosteloos 
groen. Eerlijk gezegd boeide het me niet 
eens wat het worden zou, als het maar 
iets worden zou. Wat een buurt, dacht ik. 
Een buurt met smaak. Laten we eerlijk 
zijn: een buurt die dit soort mooie houten 
palen in een plantsoen zet, heeft het 
begrepen. 

Een dag later, tijdens het Irisfestival, 
blijkt wat de bestemming van de palen 
is. Het moet een boomhut worden. En 
iedereen die wil, mag meebouwen. Er 
wordt gesjouwd, gezaagd, geboord, 
geschroefd, getimmerd. Ik zie achter-
buurman F. in een overall zichzelf in 
het zweet sjouwen. Een vrouw met 
dreads, duidelijk het opperhoofd van de 
bouwplaats, zwengelt een kettingzaag 

aan. Geen geouwehoer, doorbouwen. 
Die dag zien we de boomhut met het 
uur groeien. Hij wordt hoger en hoger. 
Veelbelovend hoog, met vers geurende 
houten vloerdelen. 
Rond middernacht, als de muziek van 
buurman P. uit moet en de festivalgangers 
richting bed afdwalen, wordt ons nieuwe 
bouwwerk afgezet met rood-wit lint. In 
afwachting van de dag dat we de punten 
op de i zetten en er een fles champagne 
tegenaan kunnen gooien. 

Die dag komt er voorlopig niet. Er 
is namelijk een tijdelijke bouwstop 
afgekondigd. Zoals de boeren in het 
buitengebied geen stallen mogen bouwen, 
is het voor Iriswijkbewoners voorlopig 
verboden om zich te bemoeien met de 
boomhut. De meneer van de gemeente 
die verantwoordelijk is voor speeltoe-
stellen, Johan van de Boomen, heeft alle 
bouwactiviteiten stop gelegd. Hij is zich 
naar eigen zeggen ‘rot geschrokken’. 
‘Jullie hut is gebouwd op gemeentelijke 
grond, zonder onze toestemming. Als er 

Boomhut getroffen door bouwstop
ongelukken gebeuren ben ik verantwoor-
delijk’, is te lezen op de website van de 
Irisbuurt. De boomhut voldoet volgens 
Van den Boomen (what’s in a name) 
aan geen enkele voorwaarde. Vooral het 
deel dat boven de stoep uitstak, vindt hij 
‘rampzalig’. 

Exit boomhut? Verdwijnen de restanten 
de kachel in? Niet als het aan de initiatief-
nemers ligt. Er worden plannen bedacht 
voor een opfrisbeurt voor het pleintje aan 
de A. Cortenbachstraat. En daar, u voelt 
‘m al aankomen, kan de boomhut een 
onderdeel van uitmaken. De gemeente 
wacht onze voorstellen af. In de tussentijd 
mogen de palen blijven staan. 
Ik stel voor dat we alvast matrassen 
gaan inzamelen. Toekomstige boomhut-
klimmers kunnen dan zonder kleer-
scheuren en vol gas een vrije val maken 
in het muffe gemeenteplantsoen. Een 
betere bestemming voor die paar 
vierkante meter troosteloos groen kan ik 
niet bedenken.
Daphne Broers

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

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

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.

Health

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
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Toon vraagt of ik mijn 
kopij al heb ingeleverd 
en waar mijn column 
over gaat. Ik vertel 

hem dat ik gewacht heb op het Irisfestival 
en dat het stukje daarover zal gaan. Is 
dat niet een beetje erg voor de hand lig-
gend vraagt hij zich af. Ik geef toe, dat 
is het. Maar het is ook iets wat al weken 
borrelt en suddert in de wijk. En als al dat 
borrelen, sudderen en gisten dan leidt tot 
een prachtig evenement, wat is er dan 
mooier dan om daarover te schrijven?
 
Hoe vang je de sfeer in woorden. Van 
de heerlijkheden bij het kraampje van 
Arjanne, die er bij Marloes weer afge-
werkt moeten worden tot het maken van 
bootjes bij Sabien. De foto-etalages en 
de andere expo’s. Al die mensen die hun 
huis opengesteld hebben om te laten 
zien wat ze bezighoudt, waar hun passie 
ligt. Dat betekent niet alleen dat ze zelf 
vinden dat het de moeite waard is, maar 
ze vinden ook anderen de moeite waard 
door dit stukje van zichzelf te laten zien 
en met hen te delen. En vooral dat vind 
ik mooi. De mens heeft de natuurlijke 
drang om ideeën te delen en de wens om 
gehoord te worden. Het maakt allemaal 
deel uit van onze behoefte om te com-
municeren. Daarom sturen we constant 
signalen en tekens. Daarom kijken we 
naar andere mensen. We wachten altijd 
op nieuwe berichten. Hopen op een ver-
binding. En als we geen bericht hebben 

ontvangen, betekent dit niet dat er geen 
is gestuurd. Soms betekent het dat we 
niet goed genoeg geluisterd hebben. 

Het Irisfestival heeft ons de gelegenheid 
gegeven te delen wat we wilden delen. 
Onze passies, creaties, denkbeelden, 
muziek, maar ook tijd en aandacht. 
En vrolijkheid, warmte en gezelligheid. 
Samen genieten van de zon. Verbonden 
in belangstelling, maar ook eenvoudig-
weg in plaats en tijd. 
Ook heel leuk vond ik om te zien hoe 
oude en nieuwe bewoners herinneringen 
(zelfde locatie, andere tijd) ophaalden. 
Natuurlijk hoorde daar een vergelijking bij 
wie hier nou eigenlijk het langste woonde. 
Ik dacht dat wij hier al lang wonen (sinds 
1985) maar dat bleek zeker geen uitzon-
dering. Volgens mij is Rinus, die al meer 
dan zeventig jaar in de Iriswijk woont, 
toch de koploper of in ieder geval één van 
de koplopers. Als klein ventje kwam hij 
hier met zijn ouders wonen en is gewoon 
nooit meer weggegaan. En waarom zou 
je ook. Ons dorp midden in de stad. 

Dat we een gezellige wijk hebben, bleek 
ook uit het aantal oud-bewoners die de 
gelegenheid zagen om nog een keer op 
bezoek te komen. Mensen die een stukje 
van hun hart in de Iriswijk achtergelaten 
hadden. Maar ook mensen die normaliter 
wat meer teruggetrokken leven in de wijk, 
kwamen voor de gelegenheid uit hun 
huizen om zich te mengen. Het leidde 

tot geanimeerde gesprekken waarbij de 
‘weet-je-nog’s’  je om de oren vlogen. Je 
schrikt hoe lang dat alles alweer geleden 
was, want dat betekent dat de tijd voor 
jou ook niet heeft stilgestaan. Maar ook 
dat was hartverwarmend. Gelukkig zijn 
er mensen die het leuk vinden om tijd 
en energie te steken in het organiseren 
van een evenement als dit Irisfestival, 
want wat was het een mooi feestje, van 
het begin tot het eind. Het heeft ons weer 
verbonden op vele manieren. 

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

Colofon
Oplage 1150
Redactie:
Daphne Broers, Anneke Derkx, Annet 
Eisses, Herman Elenbaas, Walter van 
Hulst (eindredactie), Henk Kok, 
Odette Rooijmans, Sandra Wubben 
(opmaak).
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 27
Iriskrant@gmail.com

Het winternummer verschijnt eind 
december/begin januari. Deadline 
voor kopij: 5 december. Voor nieuws 
en de agenda van activiteiten zie ook 
 www.irisbuurt.nl
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