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Het is een ingewikkeld verhaal. Begin 
jaren tachtig brandde de toenmalige blok-
hut van een scoutinggroep af. Pand en 
grond waren van de parochie, die van het 
verzekeringsgeld een nieuwe blokhut liet 
bouwen en die vervolgens voor het sym-
bolische bedrag van één gulden in bruik-
leen gaf aan de gemeente Eindhoven. 
Op voorwaarde dat het gebouw - met het 
terrein eromheen - beschikbaar zou blij-
ven voor de buurt.

‘Verkapte subsidie’
De gemeente is momenteel bezig met 
een inventarisatie van alle buurt- en wijk-
huizen om enerzijds te zien of en hoe-
veel er bezuinigd kan worden en ander-
zijds te kijken of er intensiever gebruik 

kan worden gemaakt van 
de accomodaties. De 
stichting die De Blokhut 
beheert, betaalt al 
tientallen jaren zo’n 

Discussie over toekomst 
Blokhut loopt door

driehonderd euro per maand voor ver-
zekering en groot onderhoud. Geen 
huur, omdat de gemeente het pand bijna 
voor niets in bruikleen heeft. Al tijdens 
de eerste stappen van de inventarisatie 
liet de gemeente al doorschemeren dat 
De Blokhut daarmee wel erg goedkoop 
weg komt en sprak van een ‘verkapte 
subsidie’.

In februari 2015 loopt het huur- en pacht-
contract af, dus er moet een nieuwe 
oplossing komen. De Irisbuurt sprak haar 
zorgen hierover uit aan wethouder Yasin 
Torunoglu die eeind februari, vlak voor 
de verkiezingen, een werkbezoek bracht. 
Die stak zijn enthousiasme over de 
Irisbuurt overigens niet onder stoelen of 
banken. Ook uit de recente Buurtmonitor 
(zie de website Irisbuurt.nl) komt de 
Irisbuurt naar voren als een sociale buurt 
met veel activiteiten en vrijwilligerswerk. 
De Blokhut speelt daarbij een cruciale rol.  

Er werd gezaagd, geboord, gemeten en getimmerd om een pergola te 
bouwen. De zolder werd opgeruimd en hier en kreeg De Blokhut een 
likje verf. Buurtbewoners waren zaterdag 22 maart volop aan de slag in 
het kader van NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranjefonds. 
Ondertussen loopt de discussie over de toekomst van de Blokhut nog 
volop. 

IrisKrant 
en website 

positief 
beoordeeld

De bezoeker van de website  
Irisbuurt.nl heeft het gemerkt: er is de 
laatste maanden veel meer en vooral 
veel actuelere informatie te vinden. 
Sinds kort werken de IrisKrant en de 
website nauw samen. Ook Facebook 
wordt ingezet om nieuws en aankondi-
gingen te verspreiden. Een gezamen-
lijke redactie bekijkt welk medium en 
welk tijdstip het meest geschikt is voor 
een onderwerp.
Onlangs was een zogenaamde visi-
tatiecommissie op bezoek. Een 
groep mensen uit andere delen 
van Eindhoven kwam kijken hoe de 
IrisKrant wordt gemaakt. Het idee 
is dat wijken en buurten van elkaar 
kunnen leren. De bezoekers waren erg 
positief over de IrisKrant, en met name 
over de combinatie met de website en 
de inzet van Facebook.
Bij deze een oproep van de geza-
menlijke redactie. Laten we samen 
de IrisKrant en de website nog beter 
maken: niet alleen stukjes zijn van 
harte welkom, maar ook jullie foto’s of 
tips voor onderwerpen. 

Voor de zomer
Vorige week kwamen twee ambtenaren 
nog eens goed luisteren naar alle argu-
menten van De Blokhut. Over enkele 
weken wordt de inventarisatie voorge-
legd aan het college van B&W voor een 
eerste gedachtevorming. Daarna gaat 
de gemeente praten met de parochie 
en komt er een nieuwe overlegronde 
met alle betrokken buurt- en wijkhui-
zen. Nog voor de zomer zou er dan een 
plan van aanpak liggen. Wordt vervolgd 
dus. Ondertussen gaan de vrijwilligers 
gewoon door met zagen, boren, meten 
en timmeren.
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Kanaaldijk Zuid 13a

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Freekje Groenemans 
Kinderfotografie

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

www.freekje groenemans.nl

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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Op 15 april begint de bouw van de eerste 
huizen. Er komen 28 woningen en op 
eentje na zijn die inmiddels allemaal 
verkocht. De verwachting is dat de eerste 
bewoners er over een jaar in kunnen. 
Volgens Bouwfonds, de ontwikkelaar 
van het terrein, is het nog onzeker of de 
bouw van de tweede fase daar meteen 
achteraan komt.  
Zeker is wel dat ‘Femke’s Benkske’ 
terugkomt in de toekomstige Irishof. 

Woningbouw Irishof van start

Dat is het bankje dat hondenuitlaters op 
het veld plaatsten na het overlijden van 
Femke Verbeek met wie ze daar menig 
rondje hebben gelopen. Op de website 
irishofeindhoven.nl lees je alles over 
de nieuwbouwplannen en kun je een 
korte virtuele wandeling maken door de 
toekomstige uitbreiding. Onder de naam 
Irishof is er ook Facebookpagina waarop 
de laatste nieuwtjes vermeld worden.

Het terrein op de hoek van de Stuiverstraat en Breitnerstraat is gestript 
van alles wat er voorheen groeide en bloeide, de bodem is geëgaliseerd, 
er zijn sleuven gegraven, buizen gelegd en putten geplaatst. 

The Village: 
mijn inspiratie 
voor De Boom
De lente is weer aangebroken. Dat 
wil zeggen: een laagje minder kleding 
en mooie natuur. Over mooie natuur 
gesproken, als we het hebben over 
films met veel natuur, komt al gauw 
The Village (2004) van M. Night 
Shyamalan in me op. Shyamalan, die 
we ook kennen van The Sixth Sense 
(1999) en Unbreakable (2000). Een 
goede regisseur dus, en na zijn 
succesverhaal van Signs (2002) had 
het publiek hoge verwachtingen. 
The Village was ook de inspiratie 
voor mijn eigen film De Boom. Met 
als overeenkomst tussen deze twee: 
de manier waarop mooie natuur 
wordt gecombineerd met de aller-
beste filmmuziek aller tijden. James 
Newton Howard laat in The Village 
een buitenaardse kant van zich zien. 
En uiteraard werd hij genomineerd 
voor een Oscar. The Village vond ik 
persoonlijk dan ook een goede film. 
Shyamalan kreeg kritiek voor het feit 
dat The Village saai was. Ik begrijp 
die kritiek, maar de film heeft ook 
hele sterke punten. Het goede came-
rawerk van Roger Deakins, de goede 
regie van M. Night Shyamalan en 
natuurlijk de verpletterende sound-
track van James Newotn Howard. 
Want die muziek... die muziek is 
betoverend.
Thieu Schraven

Filmcolumnist wint prijs
Thieu Schraven uit de A. van 
Cortenbachstraat – schrijver van film-
columns voor de IrisKrant – gaat op 3 
mei meedoen aan de landelijke finale 
van Kunstbende. Dat is een wedstrijd 
voor jong creatief talent van 13 tot 
en met 18 jaar in allerlei categorieën 
zoals dans, DJ, mode, muziek en ook 
film. Met zijn film Verveling won Thieu 
begin maart de voorronde Noord-
Brabant in Breda. De finale vindt 
plaats in de Melkweg in Amsterdam. 
Zie ook de website Irisbuurt.nl met 
een link naar zijn film.

Irisbuurter Stijn Bles maakte onlangs 
het genoegen om koningin Máxima 
te ontmoeten. Stijn, kunstenaar en 
docent kunst en cultuur aan het Novalis 
College (Vrije School) in Eindhoven, 
maakte als onderdeel van het project 
Kunstkameraden een kunstwerk samen 
met de 15-jarige Rik uit Helmond. In dit 
project werden jongeren die jeugdzorg 
krijgen gekoppeld aan een kunstenaar 
met de bedoeling om samen iets moois 
te maken. Dat begon in het geval van 
Stijn en Rik met praten ‘over van alles’. 
Tijdens die gesprekken kwamen ze op 
twee thema’s: christelijke dingen en 
skateboarden. Dat mondde uit in een 
collage van papier op canvas doek met 
als titel ‘Het laatste skatersmaal/Last 

Irisbuurter ontmoet Máxima

Subber’. ‘Het was veel werk, maar wel 
leuk werk,’ laat Rik nog weten. 
Van de werken is een tentoonstelling 
zien in het Noord-Brabants Museum in 
Den Bosch. Máxima, die de expositie 
opende, vond het werk van Stijn en Rik 
prachtig en wilde er alles over weten. De 
tentoonstelling is nog te zien tot en met 
6 april. ■ 

■ 
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Boten-
bouwer Tiny 

verhuist
Ergens tussen de tien en twintig 
exemplaren van de Mississippi 
bouwde hij van notenhout, compleet 
met paardenboxen en steigerplanken. 
Maar ook zeilboten en replica’s van 
de Titanic. Jarenlang leefde Tiny 
van Poppel zich uit in zijn hobby 
in zijn schuurtje aan de Johannes 
van Eindhovenstraat. Een van zijn 
modelboten is te zien in Willie’s, 
de hobbyzaak aan de Kruisstraat 
in Eindhoven. Andere vonden hun 
weg naar particuliere kopers en zelfs 
een museum in Zwolle kocht een 
zeilboot van Tiny. Maar nu gaat hij 
samen met zijn vrouw Nelly dan toch 
verhuizen naar een appartement 
in Woonzorgcentrum Kronehoef. 
Een schuurtje heeft hij daar niet, 
maar ach, er komt wel een andere 
bezigheid voor terug, zegt Tiny.

Enkele tientallen fans en een enkele 
mogelijke criticus kwamen op 18 maart 
bijeen in de Blokhut om te luisteren naar 
het verhaal rond de plannen voor het Adolf 
van Cortenbachplein. En een verhaal 
werd het: Danny, de boomchirurg van 
de Irisbuurt, wist met zijn enthousiasme 
en vakkennis de aanwezigen volledig te 
overtuigen van het voorstel. 
De plannen staan echter nog in de 
kinderschoenen. De gemeente heeft 
vooralsnog positief gereageerd. 
Een buurt die zelf van een plein een 
gezellige, groene en duurzame plek 
maakt, daar kan nauwelijks bezwaar 
tegen zijn. Bovendien zou de uitvoering 
zes extra parkeerplaatsen kunnen 
opleveren. ‘Toch zijn we er nog niet’, 

Plan Van Cortenbachplein 
gepresenteerd

benadrukt wijkcoördinator Marita Kuster. 
‘De gemeente vindt het belangrijk om 
te weten dat er breed draagvlak is bij 
de omwonenden. Daarnaast moet er 
een gedetailleerd plan komen zodat 
ook gekeken kan worden naar de 
technische en wettelijke eisen. En kan 
de vuilniswagens er straks ook nog 
goed langs?’ De laatste hindernis is de 
financiering. De gemeente heeft het geld 
eenvoudigweg niet. Wel werd onlangs 
een klein bedrag beschikbaar gesteld 
voor een eerste opknapbeurt van de 
lindeboom. Vrijwillige buurtbewoners 
hebben tegels gelicht om de wortels 
letterlijk wat meer lucht te geven. Zo kan 
het droomplein wellicht stap voor stap 
vorm krijgen.

Beste redactie,

In de vorige IrisKrant stond een foto 
van het pand op de hoek Voorterweg-
Franciscus Soniusstraat met daarbij 
de tekst dat het vroeger een badhuis is 
geweest. Maar bij mijn weten klopt dat 
niet.
Ik ben geboren en getogen Voorterwegger 
en waarschijnlijk een van de oudste 
of misschien wel dé oudste nu nog 
levende bewoner in deze omgeving. Ik 
kan mij het bouwen van de Iriswijk nog 
goed herinneren, net als alle bewoners 
van de Voorterweg destijds. Ik kan ze 

nog noemen met naam en toenaam.. 
Op de hoek Voorterweg-Johannes van 
Eindhovenstraat zat slagerij Gruiters 
en op de betreffende hoek Voorterweg-
Fransiscus Soniusstraat bakker Pulles. 
Het achterste gedeelte van het pand op 
de foto was dus geen badhuis maar een 
bakkerij.
De Iriswijk is indertijd gebouwd door 
Bredero’s Bouwbedrijf. Mooie huizen die 
lang niet iedereen kon betalen. Veel van 
de eerste bewoners waren ambtenaren 
van de Nederlandse Spoorwegen. Hun 
kinderen waren mijn speelmaatjes. 
Daarnaast had de opkomende industrie 

behoefte aan personeel, wat veel mensen 
van buitenaf aantrok. Zoals DAF, toen 
nog van Van Doorne’s Aanhangwagen 
Fabriek en pas later uitgegroeid tot 
automobielbedrijf.  
Overigens was er vroeger wel 
een gemeentelijk badhuis aan het 
Bloemenplein in de Kruidenbuurt in 
Stratum. Daar konden de mensen tegen 
een kleine vergoeding baden, ik heb het 
zelf destijds ook wel eens gedaan.

Harrie Harks
Gabriél Metsulaan 12

■ 
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De afsluiting is minder goed nieuws voor 
de straten rondom waar de parkeerdruk 
zal toenemen. Op het parkeerterrein zelf 
gaat Woonbedrijf een scherpere scheiding 
maken tussen de parkeerplaatsen voor 
de bedrijven en voor de flatbewoners. 
De ingang aan de Stuiverstraat wordt 
verlegd en die aan de Schellingstraat 
wordt afgesloten voor auto’s. Aan de 
Stuiverstraat komt een slagboom die 
alleen bewoners en de gebruikers 

Parkeerterrein Muntplein 
afgesloten met slagboom

van de bedrijfsruimten met een 
elektronische sleutel kunnen bedienen. 
Woonbedrijf gaat verder de toegang tot 
de appartementen aanpakken. Aan de 
Breitnerstraat komt een speciale ruimte 
voor scootmobiels. De entree wordt 
groter en hoger en toegankelijker voor 
bezoek. Aan de achterzijde komt een 
aanbouw voor stalling en opladen van 
scootmobiels.

Het parkeerterrein op het Muntplein achter de Breitnerflat gaat dicht 
voor iedereen die niet in de flat woont. Dat meldt Woonbedrijf. Volgens 
de verhuurder heeft driekwart van de bewoners er in een enquête voor 
gekozen om het terrein met een slagboom af te sluiten. De afsluiting 
gaat naar verwachting eind mei in.

Kinder-
carnaval

Carnaval is alweer enkele weken 
geleden. Maar de foto’s van 

buurtbewoner Jan van Hal zijn altijd 
de moeite waard. Vandaar deze foto’s 

van het jaarlijkse Kindercarnaval 
in de Blokhut. Jan is onlangs een 
project gestart met kinderen uit de 
wijk. Zij leren op speelse wijze de 
belangrijkste elementen van het 
fotograferen. De uitkomsten zijn 

wellicht over enige tijd op de website 
en in de IrisKrant te zien.    

De glasvezel-
kabel komt 

eraan
De aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Stratum is van start gegaan. Dat 
glasvezelnet voorziet in een snelle 
internetverbinding. Een deel van de 
Irisbuurt - vanaf de Voorterweg naar 
het centrum - komt snel aan de beurt. 
Daar heeft op de meeste plaatsen 
de ‘schouwer’ al aangebeld. Dat is 
de medewerker van de aannemer 
die samen met de bewoner komt 
bepalen waar in de woning de beste 
plaats is voor de aansluiting van de 
glasvezelkabel. 
Straat voor straat zal de stoep worden 
opgebroken om de hoofdleiding 
aan te leggen. De aannemer belooft 
de overlast hiervan te beperken. 
Vervolgens wordt een kabel naar elke 
woning gelegd. Op afspraak wordt ten 
slotte in elke woning de aansluiting op 
een modem tot stand gebracht. Ook 
als u (nog) geen abonnement heeft 
genomen wordt de aansluiting gemaakt 
als een standaard voorziening voor 
de toekomst. Na aansluiting op het 
modem kan de provider het gebruik al 
snel activeren. 

■ 

Nuttige adressen

Colofon
Oplage 1150
Redactie:
Daphne Broers, Anneke Derkx, Linda 
Hoogsteden, Walter van Hulst 
(eindredactie), Henk Kok, Maurice 
Moll (Facebook), Odette Rooijmans, 
Tonnie Vossen (www.irisbuurt.nl) , 
Sandra Wubben (opmaak) 
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 27
Iriskrant@gmail.com
tonnie@irisbuurt.nl

Tips, ideeën en artikelen zijn altijd 
welkom. Het zomernummer verschijnt 
eind juni/begin juli. 
Kopij inleveren vóór 1 juni.

WWW.IRISBUURT.NL
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•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

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

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl

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

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

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.

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



7W W W. I R I S B U U R T. N L

sterk afnam. Ik gebruik de kookboeken 
zelf nog elk seizoen om inspiratie op te 
doen voor onze nieuwe kaart.’

Verliefd
We kwamen op een avond al fietsend 
op de Voorterweg terecht en zagen dit 
pand te koop staan: we werden op slag 
verliefd. Het is best wel een gok geweest 
om ons hier te vestigen. Sowieso was het 
een flinke stap: we hadden geen cent te 
makken en moesten bij onze vrienden 
geld lenen om het pand te kopen. En 
toen bleek dat we nog 1,5 meter moesten 
aanbouwen om een drankvergunning te 
krijgen. Grappig, want vóór ons zat er een 
slijterij op de plek voor aan de straat waar 
nu onze hal is. Over de naam hebben we 
trouwens niet lang na hoeven denken. 
De godin Iris en deze wijk vonden we 
perfect bij ons passen.’
Ineke is fan van de Irisbuurt, al woont ze 
er zelf niet. ‘Het is een gezellige buurt en 

‘We zijn geen vleeshaters, 
we zijn groenteliefhebbers’

ik praat graag met mensen die ik hier 
op straat tegenkom.’ Bezoekers van 
restaurant komen overal vandaan, tot 
aan Maastricht en Antwerpen toe. Maar 
vreemd genoeg laten de buurtbewoners 
zich niet zo heel vaak zien. ‘Misschien 
lijkt het te veel op hun eigen huiskamer’, 
grapt Ineke.

Rustiger aan doen
In de beginjaren waren Jan en Ineke 
met het restaurant vijf dagen in de week 
open. Sinds de komst van de kinderen, 
al meer dan twintig jaar geleden, zijn ze 
drie dagen per week open: donderdag, 
vrijdag en zaterdag. Nu de kinderen zo 
goed als uitgevlogen zijn, overwegen 
Jan en Ineke om af te bouwen met de 
catering die ze nog naast het restaurant 
doen. ‘We zijn zelf ook Bourgondiërs en 
willen genieten van het leven. Na 33 jaar 
keihard werken is meer vrije tijd welkom.’

Al 33 jaar onderdeel van onze wijk: restaurant Iris aan de Voorterweg. Drie dagen per week open, en nagenoeg 
altijd vol. En dat zonder reclame. De enige vorm van adverteren is de uiting die al tien jaar in de IrisKrant staat.

R e s t a u r a n t  I r i s :  w e r e l d s  e t e n  i n  j e  h u i s k a m e r

Echt vers, puur en biologisch, dat is het 
geheim van restaurant Iris. ‘We zijn geen 
vleeshaters, we zijn groenteliefhebbers,’ 
zegt Ineke, kok en uitbater van restaurant 
Iris. ‘Voor de catering maken we ook 
wel eens wat gerechten met bio-vlees. 
Sommige mensen zijn nog steeds 
enigszins behoudend als het gaat om het 
eten van vlees. Gelukkig wordt dat de 
laatste jaren minder en minder.’ De trend 
om minder vlees te eten en na te denken 
over gezond en vers voedsel is ook 
merken ze ook bij restaurant Iris. Het zijn 
helemaal niet alleen vegetariërs die daar 
komen, integendeel. Uit een enquête 
bleek dat maar liefst 95 % van de gasten 
zich geen vegetariër noemt.

Kookboeken
Misschien ken je restaurant Iris wel van 
het Iris kookboek. Honderd pagina’s met 
eenvoudige recepten voor vegetarische 
lekkernijen. Jan, de man van Ineke, 
verzorgt het uitgeven in eigen beheer. 
‘We brachten in het verleden ieder jaar 
een nieuw kookboek uit. Dat was hard 
werken af en toe. Soms was ik zelfs 
op vakantie, met maar één gaspitje, 
recepten aan het uitproberen en aan het 
verfijnen. We deden alles zelf. Ook voor 
Jan, die alles achter de schermen doet, 
een flinke klus.’
Maar met succes! Het ondernemende 
paar verkocht in totaal zo’n 240.000 
exemplaren van het kookboek. Ineke: 
‘Altijd leuk om te merken dat ze echt 
worden gebruikt. Ik kreeg bijvoorbeeld 
wel eens een telefoontje van mensen die 
zich afvroegen of ze ingrediënten konden 
vervangen. Of van iemand die wilde 
weten wanneer er weer een nieuw boek 
uitkwam.’ Naast de kookboeken maakten 
Jan en Ineke ook ieder jaar de Iris 
natuurvoedingsgids met een overzicht 
van vegetarische en macrobiotische 
restaurants en natuurvoedingswinkels 
in tal van Europese landen. ‘In 2008 zijn 
we met allebei de uitgaven gestopt. We 
merkten dat door het internet de vraag 
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Mensen die mijn 
columns lezen weten 
dat ‘het veld’ (nu Irishof 

in wording) veel voor mij betekende. 
Verleden tijd? Ja helaas verleden tijd. 
We hebben er bijna zes jaar van mogen 
genieten. We hebben het zien uitgroeien 
van een kale zandvlakte tot een 
bloementuin en zelfs tot een soort bos.  
Het was de positieve keerzijde van de 
crisis. Na eerdere discussie over het 
bouwplan kon de geplande nieuwbouw 
door de recessie een tijd lang geen 
doorgang vinden. En wat hebben we 
genoten van dit aspect van de 
economisch slechte tijden. Niet alleen 
omdat het een fijne plek was om de hond 
uit te laten. Er zijn ook hutten gebouwd, 
vuurtjes gestookt, er zijn contacten 
gelegd, vriendschappen ontstaan, er is 
gepraat, gelachen, gedeeld en  gehuild. 

Maar ook dierbaren zijn er begraven en 
herdacht. We hebben er gewandeld met 
Femke en Mieke, die er nu niet meer zijn. 
Het was een heerlijke plek om de zon te 
zien opkomen, te luisteren naar het 
gezang en gekwetter van de vogels in de 
vroege ochtend of bij het vallen van de 
avond, of het gescharrel van de egeltjes 
en de vleermuizen die een duikvlucht 
namen in het donker. ’s Middags kon je 
je koesteren in de eerste lentezon. 
Zittend op Femke’s benkske met je ogen 

dicht, ving je de eerste zonnestralen op 
je gezicht. Een moment voor jezelf, om 
even bij te komen of om even gezellig te 
kletsen met degene naast je. 

Ik heb er ook wel eens iemand getroffen 
die daar zijn lunchpakketje zat te 
nuttigen. Een half uurtje pauze, even 
lekker buiten zittend doorgebracht. De 
tijgerspin (of wespspin) had er een 
woonplaats gevonden en bouwde ijverig 
aan zijn web. Iedere dag zag je wat hij nu 
weer bijgesponnen had. De honden 
konden socialiseren en spelen met 
elkaar. Heel belangrijk voor hun sociale 
ontwikkeling. Maar wat er ook bij hoorde 
was het regelmatig met een plastic tas 
zwerfafval verzamelen, grof vuil aan de 
straatkant zetten en de gemeente bellen 
om het op te laten halen, het snoeien van 
boompjes en dat vreselijke onkruid dat 
distelbollen produceerde proberen uit te 
roeien. 

Het onkruid is nu vast verdwijnen onder 
het bouwzand. Zijn we daar ook weer 
vanaf. Dat dan weer wel. Maar wordt 
onze wijk er ook mooier van? Daar zullen 
de meningen als altijd over verschillen. 
Zal de sfeer van onze wijk behouden 
blijven met al die nieuwbouw? In het 
ontwerp is getracht rekening te houden 
met de bouwstijl zoals die er nu is. Dat 
klinkt in ieder geval vriendelijker dan dat 

meterhoge stalen gedrocht dat aan de 
overkant staat aan de Lucas 
Gasselstraat. Wat dat moet worden is 
me een raadsel. Een medewijkbewoner 
vertelde desgevraagd cynisch dat er op 
de begane grond ‘leegstaande 
bedrijfspandjes’ kwamen. Ik ben 
benieuwd. Vernieuwing is niet tegen te 
houden en misschien ook noodzakelijk. 
Laten we eerlijk zijn, het is vast beter dan 
het bedrijfspand van het bedrijf Car 
Cleaning dat er eerst zat. O ja, dat waren 
we alweer bijna vergeten, maar dat zat 
er ook nog vroeger. Het is zoals het is, 
maar ik zal de planten, de bloemen, de 
dieren, de ruimte, de mensen, de 
gezelligheid en de mogelijkheden 
vreselijk missen.  

Ik pak de riem, de hond staat al klaar en 
we stappen naar buiten. Doelloos, 
richtingloos en vreugdeloos lopen we 
een rondje door de straten. Ik ben niet de 
enige. Meer baasjes lopen wat 
verdwaasd en doelloos door de wijk. 
Onthecht en ontredderd. De wandeling 
brengt ons niets, geen vreugde, geen 
gezelligheid, geen rust, mij niet en de 
hond eigenlijk ook niet. Spelen kan niet 
aan de riem, dus er rest niets anders dan 
blaffen en grauwen naar een voormalige 
vriend. Na het verplichte rondje, de poep 
in het zakje en de kou in ons hart vinden 
we de weg weer naar huis. Geen lol aan.

 Column Geen lol aan
Door Jorinde
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