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Wie is toch die man die onze
buurtfeestjes sponsort?
“Ik ben minder in de winkel dan de
gemiddelde klant.”
Krasse uitspraak
van nota bene de filiaalmanager van
onze buurtsuper. Ron van Kessel zegt
het als antwoord op de vraag waarom
hij kort na zijn komst in de Irisbuurt een
klantenpanel bij elkaar zocht. “Onze
klanten weten beter dan ik wat we
missen of wat beter kan in de winkel. De
mensen van het panel zijn uitgezocht op
hun kritische blik, ze komen met hele
waardevolle informatie, dus we luisteren
goed naar hen.”
Sinds twee jaar is Ron van Kessel (46)
filiaalmanager van de Jumbo-supermarkt
aan de Geldropseweg en in die tijd heeft
hij meer buurtactiviteiten in de Irisbuurt
gesponsord dan al zijn voorgangers bij
elkaar. “We zijn groot geworden door
klein te blijven,” zegt hij. Om maar aan
te geven hoe belangrijk hij het vindt om
voeling te hebben met de buurt en om
zoveel mogelijk zijn ‘sociale gezicht’
te laten zien. Een kleine greep uit die

sponsoring: winkelwagens vol met
alle ingrediënten voor de buurtmaaltijd
die de Bewonersorganisatie kookte,
carnavalsontbijtjes voor basisscholen
in de omgeving, verrassingspakketten
voor de winnaar van de pubquiz in de
Blokhut. “Wie iets nodig heeft mag het
altijd komen vragen.”
“We moeten dankbaar zijn dat al die
mensen dagelijks hun boodschappen hier
komen doen,” zegt Ron bescheiden. “Wij
hebben ze niet veel speciaals te bieden.
Van alle supermarkten in de omgeving
zijn wij de kleinste. Ook de oudste en dat
zie je wel als je hier rondkijkt. Er hebben
kort na elkaar heel veel verschillende
ketens in dit pand gezeten en die wilden
er allemaal zo snel mogelijk intrekken dus
voor renovatie was geen tijd.” Inmiddels
zit dat wel in de planning, misschien al dit
najaar of anders zeker volgend jaar.
Dankzij het klantenpanel ging onze
buurtsuper ook biologische producten
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verkopen en zijn er duidelijker
prijskaartjes op de schappen. “Ik ben nu
met het klantenpanel aan het kijken of
we gezinnen met een minimuminkomen
in de Irisbuurt kunnen helpen met
producten die we anders weg moeten
gooien.” De supermarkt houdt iedere
dag spullen over die volgens de strenge
retailregels over de datum zijn en niet
meer in de winkel verkocht mogen
worden, maar waar eigenlijk niks mis
mee is. Volgens Ron gaat er zo wekelijks
voor duizend euro de container in. Hij
is blij dat ze sinds een paar maanden
opgehaald worden door een Helmondse
hulpstichting voor minima. “Maar het zou
natuurlijk veel mooier zijn als we er in
de buurt mensen mee zouden kunnen
helpen.” (TV)
Vanaf 1 mei is het parkeren achter
de Jumbo niet meer gratis. “We gaan
slagbomen installeren en die blijven
dag en nacht dicht voor iedereen die
geen kaartje heeft,” zegt filiaalmanager
Ron van Kessel van de Jumbo. Tijdens
openingstijden van de buurtsuper kost
het geld om er te parkeren – meer
zelfs dan in de binnenstad, maar voor
Jumboklanten is het bij een besteding
van minstens 15 euro gratis. “Het moet
afgelopen zijn met mensen die hun
auto hier een hele dag laten staan en
zelf de stad intrekken. Het gevolg is dat
we voor onze klanten op drukke dagen
geen parkeerplaats meer hebben.”
Op dinsdag 7 april organiseert de
Jumbo van 20.00 – 21.00 uur in
de Blokhut een inloopavond voor
bewoners van de Irisbuurt die vragen
hebben over het betaald parkeren.

1

Nachtleven in de Iriswijk
De iriswijk is niet alleen voor ons een fijne plek om te wonen. De gewone
dwergvleermuis woont hier ook graag. Gijs Meijer, irisbuurtbewoner,
ecoloog en vleermuizenfan vertelt er meer over.
Je vindt ze onder dakpannen, in kiertjes
en gaten. Vleermuizen zijn dol op oudere
huizen die nog niet helemaal strak zijn
afgewerkt. In de zomermaanden loopt
Gijs ’s avonds met zijn batdetector wel
eens door de buurt. Hiermee kan hij
de vleermuizen ‘horen’ en daarmee
ook bepalen wat voor soort het is.
“Sommige kinderen kunnen het geluid
zelfs met het blote oor horen”, vertelt
Gijs. “Volwassenen alleen als we geluk
hebben in augustus en september: als de
mannetjes op zoek gaan naar een nieuw
vrouwtje”.
Vleermuizen vallen je niet aan, vliegen
niet in je haar en ook hondsdolheid
is maar bij 1 soort terug te vinden. Ze
zijn super nuttig zelfs. En wist je dat de
gewone dwergvleermuis vooral muggen
eet? Tot wel 3000 per nacht! Scheelt je
toch een hoop vervelende muggenbulten.
Dat de verkeerd begrepen diertjes de
enige vliegende zoogdieren zijn, maakt
ze extra bijzonder.
Wat kan jij doen om vleermuizen
een warm welkom te geven in jouw
tuin? Je kan voor 20 euro speciale
vleermuizenkasten aan je huis of in
de tuin hangen (het liefste in de volle
zon). Maar je kan ze ook zelf maken:
timmer een vogelhuisje, maar dan met
de opening aan de onderkant. Als je

‘beet’ hebt, kun je ze met een zaklampje
zien hangen, maar pas op dat je ze niet
verstoort: vleermuizen verhuizen snel.
Meestal hebben ze ook een heel netwerk
van verblijfplaatsen in de buurt. Als ze het
fijn vinden komen ze elk jaar terug!

Henny’s spinazietortilla
Ingrediënten:
250 gr diepvriesspinazie, 100 gr feta,
50 gr zongedroogde tomaten op olie,
50 gr geroosterde cashewnoten, 3
eieren, nootmuskaat, peper, zout, boter
om te bakken.

Wonen
er
in
jouw
spouwmuur
vleermuizen? Je moet er wel iets voor
over hebben om dat te ontdekken. Een
half uur voor zonsopgang zit de nachtjacht
er weer op en gaan ze terug naar huis.
Voordat ze vermoeid en voldaan naar
binnen gaan zie je ze eerst een paar keer
voorbij vliegen om vervolgens vlekkeloos
door die kleine ingang hun nest in te
duiken. Eindelijk thuis. (LH)

Bereidingswijze:
Spinazie ontdooien, vocht eruit drukken,
Feta in blokjes snijden, zongedroogde
tomaatjes in stukjes, cashewnoten grof
hakken.
Eieren loskloppen, Spinazie, feta,
tomaat en noten er door. In koekepan
van ongeveer 20 cm doorsnee boter
laten smelten, eiermengsel erin gieten
en met deksel op pan bakken tot
onderkant lichtbruin is en bovenkant net
gestold. Keer de tortilla met behulp van
een bord of deksel en laat de andere
kant nog heel kort bakken.
HENNY
EMAIL ADRES: HENNYGEVERS@TISCALI.NL
INTERNET: WWW.ETENBIJHENNY.NL

Eten uit de buurt, in de buurt.
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Kaas van de Genneper hoeve, vlees
van het Kempisch Landvarken, puur
biologische onbespoten groenten uit
de buurt. Heerlijk om te eten, maar
veel werk om op je vrije zaterdag te
verzamelen. Het voedselcollectief van
Klein Gemaakt heeft gelukkig sinds
begin dit jaar ook voor de Iriswijk een
afhaalpunt: stadsbakkerij Broodt.

vlees, sapjes, kaas, groente en fruit.
Op zaterdagochtend haal je dan tussen
10 en 12 uur je bestelling op.

Hoe werkt dat?
Je bestelt iedere zondag online je
boodschappen voor de komende
week. Denk dan bijvoorbeeld aan

Heb je interesse?
Er is nog plaats voor nieuwe leden!
Stuur dan even een mailtje naar:
kleingemaakt.centrum@gmail.com

Het Klein Gemaakt-initiatief is een
collectief. Dat wil zeggen dat je zelf ook
een bijdrage moet leveren door 2 of 3
keer per jaar zelf een zaterdagochtend
eten uit te delen.

De lindeboom
op het plein
aan de Adolf
van Cortenbachstraat heeft geld
gekregen van de Eindhovense
bomenstichting. De stichting heeft
zich jarenlang sterk gemaakt voor
het behoud van unieke bomen in
Eindhoven maar besloot vanwege
een kleiner wordend ledenaantal om
zichzelf op te heffen. Het resterende
kasgeld van de stichting - bijna 300
euro - is nu geschonken aan onze
‘bevrijdingsboom’. Voorwaarde is dat
het geld alleen gebruikt wordt voor het
behoud van de boom.

Lindeboom

Rob en Susanne

Op 4 september 2002 vertrokken
Rob en Susanne van hun huis aan
de Adolf van Cortenbachstraat op
de bonnefooi naar Canada met
hun drie kinderen.
Al sinds ze samen waren, hadden
ze het idee om ooit iets heel
anders te gaan doen. Ze waren
eerder al bezig geweest om naar
Nieuw Zeeland te vertrekken,
maar dat was toentertijd erg
moeilijk. Het idee om weg te gaan
naar een plek met veel ruimte
bleef overeind.
Susanne kwam met het plan om naar
Canada te gaan, wat Rob in eerste
instantie niet zo zag zitten om de koude
winters. Toen ze eenmaal een bureau
ingeschakeld hadden en de benodigde
papieren ingevuld ging het sneller dan
verwacht.
Zonder vaste plannen vertrokken ze naar
de Canadese stad Alberta, waar in die
dagen het meeste werk was.

Rob werkt in de IT bij HP en
Susanne heeft een eigen thee
business gehad. De oudste zoon
Fabian (25) is geluidstechnicus,
Marissa (28) woont en werkt
in Victoria met 2 dochtertjes (
2 jaar en bijna 5) en Jordi (23)
studeert. “Het leven in Canada
is wel iets relaxter en het
werkklimaat veel prettiger. We
missen wel eens boekenwinkels
en winkels als de HEMA of AH,
dat heb je hier niet.”
Gelukkig kregen ze veel hulp van
(vreemde) mensen bij alle zaken die
geregeld moesten worden, vertelt
Susanne. Opmerkelijk is dat de
Canadezen aan de ene kant heel
behulpzaam zijn, maar dat spontaan
samen een bakje koffie drinken niet hun
stijl is.
In Alberta huurden ze een huisje en na
een tijdje verhuisden ze naar Vancouver
Island waar ze nu negen jaar wonen, met
plenty ruimte en wilde dieren om hen
heen.

Freekje Groenemans
Kinderfotografie
• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop

In de Droomwereld ben je thuis!
Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en
professionele opvang aan kinderen tussen
nul en dertien jaar.
Wij bieden:
• Gecertificeerde VVE-opvang
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Vakantieopvang en opvang op studiedagen

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Momenteel staat hun huis te
koop omdat ze naar het oosten
willen verhuizen. Waar ze nu wonen is
het leven erg duur voor jonge mensen.
Het liefst vertrekken ze naar de Niagara
regio waar Susanne weer iets voor
haarzelf wil beginnen. Ze denkt er aan om
misschien vakantiehuisje(s) te verhuren.
Als ze daar wonen kunnen ze ook wat
makkelijker een keer naar Nederland
reizen, vertelt Susanne. “Want het
moeilijkste van zo ver weg verhuizen is
je vrienden en familie achterlaten.” (AD)

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

Voor meer informatie of een rondleiding
kunt u ons bereiken op telefoonnummer
040-2134296.Neem ook eens een kijkje op
onze website! www.dedroomwereld.nl.
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Onze nieuwe buren aan het woord
“De Irisbuurt is een buurt ‘met
ontvangst’ en dat bevalt me wel”,
zegt Wout Velter, die samen met
Britt Beusen sinds kerst in de
Irishof woont.
Het is een druilerige woendagmiddag.
Wout is al thuis van zijn werk als
fysiotherapeut en stemt in met een kort
interview. Zijn vriendin komt later uit
Deurne, waar ze werkt als marketing- en
communicatiedeskundige.
Beiden zijn echte Brabo’s; hij afkomstig
uit de Eindhovense Schrijversbuurt
en zij uit Aalst. Na een periode van
samenwonen boven de lampenzaak op
de Hertogstraat, besloten ze vorig jaar
iets te kopen. Het moest dichtbij het
centrum van Eindhoven zijn, want dat
vonden ze allebei belangrijk. Toen Wout’s
moeder hem een folder van de Irishof
liet zien en ook de financiering met een
starterslening mogelijk bleek, hakten ze
de knoop door en kochten een woning
op de Irishof. “Wel enigszins op de groei”,
zegt Wout, want toekomstige kinderen
moeten niet meteen nopen tot weer
verhuizen.
Ze hebben er absoluut geen spijt van.

Sterker nog, ze voelden zich verwelkomt.
Door de persoonlijke aandacht om
kennis te komen maken voor Irishoffers
in de Blokhut en de uitnodiging voor de
Nieuwjaarsborrel. En zegt Wout, ‘door
een man met een bril en grijzig haar die
een setje ansichtkaarten over de Irisbuurt
van toen kwam overhandigen’. Al die
dingen geven je het gevoel erbij te horen.
Wout en Britt behoren tot de jongsten
van de buurt, de meesten zijn wat oudere
starters tussen de 30 en 40, volgens
Wout. Zelf was hij nooit zo bezig met
zijn buurt, maar zijn vriendin is daarin

actiever. Ze heeft het al gehad over de
organisatie van een straatbarbeque. Ze
checkt regelmatig de Facebook pagina
van de Irisbuurt en plaatst soms een
berichtje op de pagina van de Irishof.
Ook dacht ze erover om iets te doen
voor de Irisbuurt met haar kennis over
webpagina’s.
Het huis vinden ze fantastisch. “Lekker
nieuw en met de mogelijkheid er je eigen
draai aan te kunnen geven”.
Zo te horen heeft de Irisbuurt er weer
twee enthousiaste actieve mensen bij.
(HK)

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.
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Heb je last
van overgewicht?
Weinig energie?
Wil je gezonder eten?

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Kom naar ons spreekuur iedere maandag van 10.00 - 11.00 uur

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven
E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411

Geldropseweg 111 | 5611 SE Eindhoven | Nederland
www.voeljegoedeindhoven.nl
info@voeljegoedeindhoven.nl | 040 212 0029

Bericht van de
wijkverpleegster
“In 2015 investeert de overheid
veertig miljoen euro in wijkgerichte
zorg. Dit betekent dat ik, Vanja
Adamczyk,
wijkverpleegkundige
Stratum, meer taken krijg. Ik krijg
namelijk naast mijn werk om u te
verzorgen en/of te verplegen ook
een belangrijke rol in het gezond
houden van de wijk als geheel. Door
middel van voorlichting, signalering
en samenwerking. Ook gaan mijn
collega’s en ik zelf indiceren, wat
inhoudt dat ik in overleg met cliënten
en mantelzorgers bepaal wat er aan
ondersteuning en zorg nodig is.
De
wijkverpleegkundige
houdt
dus een oogje in het zeil en
begeleidt mantelzorgers. Hij of zij
ziet of hoort het ook als er meer
ondersteuning nodig is. Ik werk
samen met andere hulpverleners,
onder andere in het sociale wijkteam
van de gemeente. U heeft voor
al deze mensen in de toekomst
voortaan één aanspreekpunt: de
wijkverpleegkundige.
Tijdens onze spreekuren, iedere
werkdag tussen 14:00-15:00 uur,
kunt u eveneens altijd terecht. Wij zijn
te vinden op de St. Lidwinastraat 4 in
Eindhoven.”

Bed & Breakfast Eugenie
Op een erge koude zaterdag in maart
werd ik warm welkom geheten door Eus
in haar Bed & Breakfast Eugenie.
Ik nam plaats aan de tafel in de serre
waar aan gasten het ontbijt geserveerd
wordt. Met een vriendelijk uitzicht op de
tuin, begonnen wij ons gesprek.
Eus liep al langer met de gedachte. “Ja,
een camping beginnen of een hotelletje
runnen, het leek me wel iets.” Totdat ze
iemand tegenkwam die haar vertelde
over Airbnb, een internationale website
met accommodaties over de hele wereld.
Enthousiast startte Eus in september
2014 met twee B&B-kamers in haar huis.
Haar B&B is te vinden op verschillende
sites zoals Airbnb, booking.com en
Bedandbreakfast.nl.
Ze trekt gasten uit binnen- en buitenland
aan, tot nu toe logeerden er een stuk
of zestig mensen uit landen als China,

Rusland, België en Algerije aan de
Godschalk Rosemondtstraat.
Het ontbijt is ruim van hart gemaakt,
door zelfgebakken brood en eigen jam
aan te bieden, met daarnaast andere
overheerlijke lekkernijen.
Naast het B&B-gastvrouwschap werkt
Eus als ZZP-er in de wereld van zorg en
welzijn en is zij wandelcoach. Een beroep
waar zij met veel passie over spreekt.
Met mensen die een dilemma of vraag
in hun leven hebben, gaat Eus wandelen
in de natuur. “Tijdens het wandelen
zijn mensen in beweging en komen ze
makkelijker tot mooie inzichten. Soms
staan we letterlijk stil...!”
Stapjes vooruit kunnen zetten, dat is wat
Eus als doel voor ogen heeft. En genieten
van de diversiteit in mensen!
Voor een afspraak is Eus te bereiken via:
b.v.b@planet.nl of 06-21206832 (NB)

Kanaaldijk Zuid 13a
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De Iriskrant zoekt JOU!!!
Wie komt ons team versterken en volgt
onze zeer gewaardeerde Lita op?
We zijn per snel op zoek naar een
m/v met commercieel talent. Het is de
bedoeling dat je onze bankrekening
beheert en een paar keer per jaar contact
onderhoudt met onze adverteerders. Met
de advertentiegelden kunnen we de krant
in de lucht houden.
Daarnaast zou het mooi zijn als je mee wil
denken over de inhoud van de Iriskrant.
We maken er vier per jaar, vergaderen
eveneens vier keer per jaar en samen
zorgen we ervoor dat de Irisbuurt de
krant krijgt die ze verdient!
De Iriskrant kost ons gemiddeld drie uur
tot vier uur werk per kwartaal. Lijkt het
je mooi om bij te dragen aan onze wijk
en/of wil je vrijblijvend meer info over de
functie: mail dan naar daphnebroers@
gmail.com

De ondernemende Irisbuurter
Lieke Wenmakers, van LieWennies is een gelukkige Irisbuurter. Sinds
ze besloot haar bedrijf te beginnen heeft ze de wind mee. Ze geeft
naailessen, maar ook voor ander creatief werk kan je bij haar terecht.
Haar werkatelier zit in een garage in onze Irisbuurt. Dus let op Bill G., het
kan hier ook gebeuren!
Samen met haar man woont Lieke
Wenmakers al sinds 2008 in de Irisbuurt.
Na haar opleiding werkte ze een tijdje in
een branche die erg leed onder de crisis.
Ervaringen met sollicitaties en kijkend
naar de nog steeds slechte arbeidsmarkt
deden haar twijfelen. Werd het geen
tijd voor iets anders? Iets wat haar kon
motiveren en waar zij ook toekomst in
zag? Het laatste zetje om iets voor haar
zelf te beginnen gaven twee van haar
goede vrienden. Die vertelden dat ze in
de muziek twee keuzes hadden. Of je
wordt docent, een redelijk zeker bestaan
en muziek maken wordt je hobby. Of je
kiest voor een onzekerder, avontuurlijker
bestaan als muzikant. Je gooit er je
ziel en zaligheid in, omdat je daar je
creativiteit in kwijt kunt. Maar zekerheid,
slechts voor enkelen.
Toch maar dat laatste en in oktober 2014
stond haar besluit vast. Ze zou haar
eerste proeflessen in het begin van 2015
geven. Dat werd aanpoten, maar nu is
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ze maar wat trots op haar zelfgemaakte
businessplan, website, face-book pagina
en lesplan voor cursisten. Samen met
haar man verbouwde ze ook nog even
de werkruimte achter hun woning.
Alle inspanningen lijken zich nu al
uit te betalen. Van de negen lessen
zitten er zeven helemaal vol. Vooral
de basiscursussen naaien op de
naaimachine zijn populair.
Lieke is enthousiast en hoopt er een
volwassen bedrijf van te maken, waar
ze een boterham mee kan verdienen.
Belangrijkste, zo zegt ze, is echter dat
ze dat kan doen door mensen iets te
leren waar ze zelf enthousiast over
is, cursisten verder te brengen en
te leren hun creativiteit te leggen in
zelfgemaakte kleding, woondecoraties,
modeaccessoires of knuffels.
Wil je er meer over weten dan kan je haar
vinden onder www.liewennies.nl (HK)

Running dinner
Hallo buurtgenoten! Wie heeft zin
om het Running Dinner dit jaar mee
te organiseren? De bedoeling is om
dit evenement dit najaar plaats te
laten vinden.
Voor meer informatie: Henny Gevers
2111772

IRIS
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

Rommelmarkt voor
ALLE verkopers uit
de Irisbuurt
Op zaterdag 18 april organiseert
de Bewonersorganisatie van 10.00
tot 15.00 uur een rommelmarkt
op het plein aan de Adolf van
Cortenbachstraat. Iedereen uit de
Irisbuurt kan daar zijn eigen kraampje
inrichten.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Kom dus op tijd zodat je zeker
bent van een mooie verkoopplaats.
En breng je eigen verkooptafel/
kleedje mee. ALLE verkopers uit de
buurt zijn welkom, dus ook als je
geen tweedehands spullen te koop
aanbiedt maar wel bijvoorbeeld
lekkere hapjes in de aanbieding
hebt....
Wie er zeker zal staan met een stand
en een informatiebord is de groep
Irisbuurters die bezig is met plannen
voor een aantrekkelijker plein. Ze
zijn erg benieuwd hoe de buurt denkt
over de schetsen voor de vlonder die
rondom de oude lindeboom gebouwd
wordt.
Houd er rekening mee dat het
parkeerterreintje naast het plein
tijdens de rommelmarkt
wordt
afgesloten voor auto’s. De hekken
worden op vrijdagavond al geplaatst.

De Blokhut toekomstbestendig?

Allerlei ontwikkelingen maken het nodig om met een frisse, open blik
opnieuw naar het NU maar vooral ook naar de TOEKOMST van de
Blokhut te kijken. Wat willen jij en ik, als wijkbewoners, welke rol de
Blokhut speelt in de wijk of zou moeten spelen? Een gesprek dat we
samen met de buurt willen houden.
Het onderwerp de Blokhut toekomstbestendig neemt dan ook een belangrijke
plaats in op de agenda van de jaarlijkse
vergadering van de Bewonersorganisatie
Irisbuurt.
Vragen die aan de orde komen zijn:
- Waarom is de Blokhut belangrijk voor
de Irisbuurt?
- Speelt de Blokhut ook een rol voor
andere buurten in oud- Stratum?
- De stichtingsvorm is mogelijk verouderd.
De vrijwilliger van nu wil vaak in een
andere vorm een bijdrage leveren. Welke
uitdagingen zien we hierin?
- Welke activiteiten vinden wij belangrijk?
En welke rol zien we hierin weggelegd
voor ons zelf?
- Welke sfeer ademt de Blokhut uit en is

dat wat wij willen?
Kortom: een hernieuwde start maken
voor een plan voor programmering,
beheer, exploitatie en vrijwillige inzet.
We voeren dit gesprek op een (leuke)
manier, waarbij de mening van de
aanwezigen uitgangspunt is voor het
vervolg. Een vervolg dat rust op meer
schouders. Op een wijze die bij jou past!
Het gesprek zal duidelijk moeten maken
of wijkbewoners (nog) een rol zien
weggelegd voor de Blokhut in de buurt.
Dus het is heel belangrijk als jij en ik ons
laten horen op deze avond.
Eus van Beijsterveldt

Op maandag 6
april,
Tweede
Paasdag, vieren
we van 10.00
uur tot 12.00 uur het Paasfeest in het
Speelbos! Paaseitjes zoeken, spelletjes,
knutselen, ranja drinken en na afloop
krijg je natuurlijk lekkere paaseieren
mee naar huis!

Spullen: we zoeken nog thermoskannen
gevuld met warm water, ranjakannen
gevuld met ranja en iets lekkers voor
erbij, zoals taart of cake ofzo...!

Om dit gezellige feest te kunnen laten
slagen, hebben we wel wat hulp nodig.

Wie zich geroepen voelt kan een mailtje
sturen naar anoukvanberlo4@hotmail.com.

Pasen!

Daarnaast: hulp! Wie wil er meehelpen
om zo’n driehonderd paaseitjes te
verstoppen en het speelbos gezellig
aan te kleden en/of weer op te ruimen?

Arn

o

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

www.audiotvcentrum.nl

konsjerto
HIL ARISCH CLOWNSCONCERT VOL GOEDE BEDOELINGEN

Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon

ARNO’S THEATER - Kalverstraat 11 - Eindhoven
21, 22 mrt / 11, 12 apr / 23, 24 mei
(zaterdagen 20u; zondagen 15u)
RESERVEREN info@arnohuibers.nl / 040 - 2816483
Zie voor info www.arnohuibers.nl
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FILMTIP

Clint Eastwood: 85 jaar, maar nog steeds briljant

Mobiele kinderboerderij
De
mobiele
kinderboerderij
staat
woensdag 20 mei weer in de Iriswijk met
allerlei leuke en lieve boerderijdieren.
Tussen 12.00 en 15.30 zijn alle beestjes
te bewonderen en te knuffelen. De
kinderboerderij staat op het grasveldje
voor de Blokhut.

Hij draait al een tijdje in de
bioscoop en is één van de grootste
filmspektakels van 2014: American
Sniper. Een film over de Amerikaanse
oorlogsheld Chris Kyle, magnifiek
gespeeld door Bradley Cooper. En
graag zou ik een vergelijking willen
maken met de man die deze film zo
mooi heeft gemaakt: Clint Eastwood.
Ze zijn hetzelfde; Kyle is een legende
in de Amerikaanse (oorlogs)historie
en Eastwood is dat ook in Hollywood
-de Amerikaanse filmwereld. Die man
is 85 jaar oud, maar heeft nog steeds
het brein van een genie, dat zagen
we een jaar of tien geleden ook al
met Million Dollar Baby (2004) en
Gran Torino (2007). Eastwood heeft
in zijn carrière vier Oscars gewonnen,
wat een behoorlijke prestatie is. De

film bracht veel ophef met zich mee.
Is het wel goed dat de Amerikaanse
invasie in Irak zo verheerlijkt wordt?
Mij hoor je niet klagen. In tegenstelling
tot de extreem linkse filmmaker
Michael Moore denk ik niet dat de
Amerikanen monsters waren tijdens
die oorlog, alleen hadden ze de
foute motieven. En de invasie wordt
misschien niet eens verheerlijkt,
maar de held Chris Kyle, en terecht.
Daarnaast is Michael Moore ook een
oikofoob van de bovenste plank.
Zeer
aangrijpend,
spectaculair,
spannend, realistisch, goed gedraaid
en prachtig gespeeld. Gaat dat zien
nu hij nog in de bioscoop is!

Geen Koningsnacht en Koningsdag in de Blokhut
Na een jarenlange traditie zal er dit jaar
geen Koningsnacht en Koningsdag in
de Blokhut gevierd worden. Dat heeft
het bestuur van de Blokhut besloten.
“Het bestuur bestaat inmiddels nog
maar uit twee leden en iedereen zal
begrijpen dat je nogal wat helpende
handen nodig hebt om zo’n dag
en nacht te organiseren. Ook de
bewonersorganisatie heeft niet laten
weten dat ze iets willen organiseren.

Ondanks vragen vanuit de kant van het
bestuur zijn er geen initiatieven uit de
buurt gekomen. Inmiddels is het veel te
laat om nog subsidies aan te vragen of
zaken te huren, vandaar dat dit besluit
is genomen. Wij vinden het erg jammer
dat na vele jaren gezelligheid op deze
feestdag het gebouw dit jaar gesloten
gebouw zal blijven. Wie weet is dit
aanleiding voor nieuwe initiatieven van
nieuwe vrijwilligers.”

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Wandel je ook mee?
Vooraankondiging:
Stratumse Avond4daagse!
Van 2 tot en met 5 juni 2015 organiseert
een groepje enthousiaste Stratummers
in samenwerking met de Nederlandse
Wandelsport Bond voor de eerste keer
een Stratumse Avond4daagse. Gezellig
wandelen met de hele familie. Er is de
keuze uit vier avonden, waarvan de
deelnemers er zeker drie moet lopen om
een medaille te krijgen. Elke avond is er
een andere route van 5 km.

In het voorjaar zullen we het evenement
verder onder de aandacht brengen. We
informeren u dan ook hoe u zich kan
inschrijven.

Blijf
Blijf nou maar lang genoeg gewoon
Dan wordt je vanzelf bijzonder
Dat waren de wijze woorden van een
circusclown
Maar hij is er niet meer
En juist dat doet zo´n zeer
Hij was het licht in de piste
En je wist nog niet wat je miste
Toon Roosen
Iris Art

We hopen er samen met jullie een
sportief evenement van te maken voor
jong en oud!
Organisatie Stratumse Avond4daagse

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Exclusieve gedragen
damesmode.
Inbreng en verkoop.
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Openingstijden:
wo, do, vr. van 12.00-17.30 uur
en za. van 10.00-13.00 uur

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Gabriel Metsulaan 110,
5611SR Eindhoven. www.modeby.nl
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Denk je wel eens: ‘Wat zal ik toch eens gaan doen het komende uur?’,
dan heb ik echt een heel leuk idee: pak de fiets, neem een flesje water
mee en ga het Gijzenrooi-Riel-rondje eens doen.
50 minuten, 12 km en 100 meter later kom je totaal vernieuwd thuis.
Je kent jezelf niet meer terug – zó blij en opgewekt! En het bijzondere
van dit rondje is dat het ‘om de hoek’ ligt -je hoeft maar 12 minuten te
fietsen en je bent buiten de stad, waar de Groene Wereld voor je open
gaat!

Vertrek bij De Lindeboom aan de
A. v. Cortenbachplein.
De
Rosemondstraat,
Voorterweg,
Geldropseweg,
Dondersstraat,
Bonifaciuslaan,
Neushoornstraat,
Diepmeerven en Bunderkensven achter
je latend, zie je bordje 76 van het
fietsknooppunt en waan je je in……..
ongelooflijk! Wat is dit iedere keer weer
een bijzonder moment. Er is daar een
bepaalde energie aanwezig die je optilt
en je pas terugplaatst als je de ronde
gemaakt hebt!

fluitende vogels, de ruisende bomen en
de knetterende zonnestralen.
Ja, ook al regent het met storm, is het
donker down bewolkt - op dit pad blijf je
de zon hóren stralen.......zo bijzonder!
In
de
zomer
lopen
in
het
coullissenlandschap intiem vredig de
koeien te grazen. Stap eens af en kijk
naar ze en vergeet vooral ook niet de
prachtige luchten te bewonderen !
Na dit pad kom je weer op de verharde
weg en fiets je langs kampeerboerderij
’t Uilenest, op de Gijzenrooiseweg
zie je rechts in volle glorie de kerk van
Hulst liggen, op de Rielsedijk is een
groentenschuur en verderop kun je
zelfgemaakte jam kopen.
Op rustiek Riel passeer je en passant
een ‘Vrienden op de fiets’-boerderij, waar
je beslist wel een ‘eitje wil tikken’ en is
het zeker de moeite waard even te rusten
bij de Mariakapel om ook hier te genieten
van het oer-Rielse.
Schuin tegenover de kapel ligt het Teun
Gijssenpad. Teun was een bekende
kunstschilder in deze Groene Wereld!
Na een kilometer verlaat je deze
práchtige, onvergetelijke Gijzenrooi-Rielronde en kom je weer in de bebouwde
wereld.

Het pad dat je befietst is alleen voor
voetgangers en fietsters, wat al rust
geeft, maar de Groene Wereld waarin
je je beweegt geeft je de innerlijke stilte
waar je zo naar verlangt. Ook al hoor je
op een moment de A2, het stoort niet
eens -het hoort erbij, tussen de uitbundig
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Om heel langzaam terug te komen in
de hectiek van het Eindhovense leven,
is het raadzaam bij ‘De Beestenboel’
(Diepmeerven) op een bankje te gaan
zitten en heerlijk te genieten van de jonge
bokjes, de dartele kippen en jaloerse
hanen.

Het is zo humoristisch om te zien hoe
allerlei verschillende soorten beesten
hier met elkaar omgaan........!

Terug
bij
de
Lindeboom,
volkomen bevrijd van alle zorgen!

Ben je nieuwsgierig geworden naar
dit rondje en wil je haar eens fietsen?
Ik stel voor om dit met elkaar te gaan
doen op donderdagavond 23 april
van 19.00 – 20.00u. met vertrek bij
de Lindeboom: het rustigste tijdstip
van de dag, waar de natuur zich klaar
gaat maken voor de nacht. Bladeren
hebben hun werk gedaan voor deze
dag en vogels tjilpen elkaar ‘slaap
lekker’ toe. Geef je van te voren
op, een groep van 10 mensen is
voldoende. Je kunt dit doen bij Noor,
06-48938216.

Geldropseweg leeft weer
De Geldropseweg bloeit op. Met
dank aan een aantal nieuwe
winkeltjes. Wat gaat er schuil
achter die etalages? De Iriskrant
zoekt het de komende maanden uit.
In deze Iriskrant deel 3:
Matenloos van Astrid Spijkers uit
Eindhoven
Open sinds: augustus 2014.
Wat is er te koop? Vintage kleding
(van Versace-jurkjes voor minder dan
vijf tientjes tot sixties bloemenbroeken
en Franse bloesjes van kant), antiek
(meubels, beelden) en curiosa. Je komt
ogen te kort in de winkel en er heerst een
knusse gezelligheid. In de kleedkamer
hangt een gastenboek waarin je jouw
mening over de winkel kan geven.
En waar komt die naam vandaan?
“MATENLOOS is erg mij, ik ben zelf ook
een beetje matenloos. Hahaha. Nee,
even serieus: de maten ontbreken vaak
in vintage omdat men vroeger meer zelf
gemaakte kleding had en omdat Franse
kleding vaak een andere maatvoering
heeft dan Nederland.”
Wie zit er achter? Astrid Spijkers is van
oorsprong binnenhuisarchitect. “Maar
ik zit al mijn hele leven in de vintage. Ik
hou enorm van broccante. Hiervoor zat

Bewonersorganisatie
De
Bewonersorganisatie
zoekt
Irisbuurters die mee willen denken
over het welzijn en de toekomst van de
buurt. Vanwege drukke werkzaamheden
elders zien drie actieve leden van de
BWO: Nanda Burgemeester, Suzanne
van de Heuvel en Frans Schraven zich
genoodzaakt om er na jaren van inzet voor
de buurt mee op te houden. Ze hebben
veel goeie dingen gedaan en hun vertrek
is voor de BWO een forse aderlating. Wie
stapt in hun eervolle voetsporen? Meld
het bij Herman Elenbaas, voorzitter van
de BWO. (herman@irisbuurt.nl). Wil je
eerst meer informatie? Kom dan op 23
mei naar de algemene ledenvergadering
van de BWO in de Blokhut.

ik zeventien jaar lang aan de Hoogstraat,
maar dat pand wordt gesloopt. Ik vind het
een fijne plek hier aan de Geldropseweg,
alhoewel er wel wat meer bomen in de
straat zouden mogen staan.
Matenloos wordt wekelijks verrijkt met
‘nieuwe’ spullen en kleding. Daarvoor ga
ik vaak op pad, ik heb veel adresjes, onder
andere in Frankrijk. Betaalbare vintage is
zeldzaam, ik moet goed zoeken. Het is

een way of life om tweedehands kleding
te kopen en dragen. Mensen die hier
komen staan wat bewuster in het leven,
heb ik het idee.” (DB)
Openingstijden:
ma: gesloten
di-do: 11-18
vr 11-20
za: 11-17

Fietsbrigade
“Sinds kort ben ik, Rob Rooijens,
samen met Dwight Fabre druk bezig
met het opzetten van de Fietsbrigade,
een nieuw initiatief aan de rand van
de Irisbuurt. Het lijkt me goed om via
deze weg een korte uitleg te geven over
onze plannen.De Fietsbrigade werkt
op dit moment aan de inrichting van
een fietsenwerkplaats, sleutelplaats en
ontmoetingsplaats aan het Muntplein
16. We willen vanaf 11 april een
ambachtelijke en inspirerende plek
bieden waar we onderhoud en reparatie
aan je fiets kunnen doen met daarnaast

is de mogelijkheid om zelf te sleutelen
of een workshop bij te wonen. Naast
onze passie voor fietsen delen we
graag onze kennis en goede humeur
en daarom is iedereen altijd van harte
welkom voor vragen, advies of gewoon
een bak koffie.
Naast onderhoud en reparatie maken
we zelf ook een eigen lijn fietsen onder
de naam Fraai Staal. Het zijn unieke
fietsen op basis van vintage stalen
fietsframes die we op maat en naar
wens van de klant opbouwen.”
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Door Jorinde

Horizonfactor

Column
Horizonfactor. Ik ken
het woord nog niet zo
heel lang. Een paar
jaar geleden hoorde ik het woord voor
het eerst in de context van de verkoop
van een huis. Ik heb getracht de letterlijke
betekenis te vinden maar Google levert
alleen de uitleg van het woord “horizon”
op: “de denkbeeldige lijn tot waar men
het aardoppervlak kan zien en waar het
aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te
raken”. Maar hoe mooi ook, dat bedoel
ik eigenlijk niet. Wat ik bedoel is de
hoeveelheid lucht die je ziet, bijvoorbeeld
vanuit je achtertuin. Hoever of hoe breed
kun je vrijuit kijken? Als je midden in de
stad woont is dat vaak niet zo heel ver,
maar soms kom je ineens ergens waar
deze horizonfactor heel groot is. Waar
plotseling een heel groot vlak lucht te
zien is tussen de gebouwen. En het
gekke is dat ik op het moment dat me dat
onverwacht overkomt spontaan ontspan.
Mijn ogen lichten op, ik zucht een keer flink
en voel de rust over me heen dalen. Dat
vind ik iedere keer zo opvallend. Ik doe er
niets voor, denk aan niets in het bijzonder
en het overkomt me gewoon. Ik weet nog
dat ik jaren geleden bij de neuroloog was
in verband met mijn (destijds) veelvuldige
migraine-aanvallen. Behalve een MRI en
medicijnen gaf hij me het advies om af
en toe eens voor het raam te gaan staan
en naar de blauwe lucht te kijken. Ik
dacht nog, wat een vreemd advies van

een medisch specialist. Maar als ik me
nu weer eens betrap op het staren naar
de blauwe lucht, moet ik er vaak nog
aan terugdenken. Maar ook voordat ik
zijn advies kreeg kon ik genieten van
de lucht. Als de lucht vurig en vol passie
kleurt in de vroege ochtend voel ik mijn
hart een huppeltje maken. Maar ook
woest naderende grijze donderwolken
kunnen me eindeloos fascineren. De
oerkracht die daar vanuit gaat, daar moet
je wel respect voor hebben. Misschien
is dat ook wel wat me zo raakt. De
lucht is zoveel grootser en krachtiger
dan het geneuzel waar we hier op de
aardkorst mee bezig zijn. Wat vinden we
onszelf allemaal belangrijk, als individu.
Mieren op een mierenhoop, dat zijn we.
Allemaal druk bezig met onze eigen
teleurstellingen,
verdrieten,
zorgen,
blijdschap. Maar wat stelt een mens
nu helemaal voor tegenover iets dat zo
enorm is. Een oerkracht waar we geen
zeggenschap over hebben. Tegenover
zoveel grootsheid zijn we onbeduidend
en nietig. En dat is ook wel eens fijn, het
geeft wat perspectief aan alle zorgen in
mijn hoofd. En hoe prachtig en vol passie
een donkere onweerslucht ook is, het
meest geniet ik van de eindeloos blauwe
lucht. Een groot vlak rust en kalmte. Ik
sta op de brug over het kanaal en kijk het
kanaal over richting Geldrop. Genietend
van het uitzicht verplaatst mijn blik zich
naar de prachtige blauwe immense

horizonfactor erboven en ik voel de
kalmte over me heen glijden. Het neemt
mijn hoofd, mijn hart en ademhaling over.
Deze hernieuwde rust neem ik mee als
ik mijn wandeling vervolg. Misschien
moeten we allemaal wat vaker en wat
langer gewoon naar boven staren in het
eindeloze blauw.

In de volgende Iriskrant:
de Geldropseweg heeft een
nieuwe ondernemersvereniging

Nuttige adressen
Colofon

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112
Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27
www.defonteineindhoven.nl
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Noor Belgraver, Daphne Broers
(eindredactie), Anneke Derkx, Linda
Hoogsteden, Henk Kok, Maurice Moll
(Facebook), Tonnie Vossen (site),
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Iriskrant@gmail.com
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Tips, ideeën en artikelen zijn altijd
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in juni. Kopij inleveren vóór 15 mei.
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