Terug van weggeweest:
Buurteetavond in de Blokhut
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Vraag het aan een willekeurige Irisbuurter
die al eens is aangeschoven aan zo’n
oergezellige buurtmaaltijd en je krijgt
van iedereen hetzelfde antwoord: het is
lekker, goedkoop en je wordt er vorstelijk
ontvangen. De buurteetavonden in de
Blokhut hebben in de loop der jaren
een glansrijke status opgebouwd in

van amateur-koks uit de buurt –
waaronder ook de mensen van de
bewonersorganisatie, is het aanbod van
buurtkoks opgedroogd. Om verschillende
redenen zijn de oude kookploegen uit
elkaar gevallen en daarvoor is geen
vervangen gevonden. Het gevolg is
dat het laatste buurteten alweer meer
dan een jaar geleden gehouden is
(toen kookte de bewonersorganisatie
Braziliaans en keken we na aﬂoop hoe
het Nederlands elftal met 4-1 won van
regerend wereldkampioen Spanje).

Ambachtelijke Irisbuurt
Buurtmoestuin
Noor’s rondje
Op weg naar de Irisbuurt
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datum vastzetten in je agenda: dat wordt
vrijdag 18 december. In de Blokhut dus,
die dan al in sfeervolle kerststemming
is. Hou de komende tijd vooral ook
de website (www.irisbuurt.nl) en de
Facebookpagina (OOGvoordeirisbuurt)
in de gaten voor de noodzakelijke details
en aanmeldmogelijkheden. (TV)

Maar toen kwam er een aanbod van oudIrisbuurter Annemarie van der Sloot. Zij
wil met plezier een Franse maaltijd gaan
koken voor de Irisbuurt. Samen met
talentvolle amateurkok Sanne Vojakowski
die in Frankrijk inspiratie en ervaring
heeft opgedaan. Vanzelfsprekend is dat
aanbod heel hartelijk en dankbaar en
warm ontvangen.
de Irisbuurt. Dankzij talentvolle en
enthousiaste buurtkoks die zich daarvoor
vaak uren hadden uitgesloofd in de
keuken van de Blokhut.

Zet 18 december vast in je agenda
Als je mee wil eten kun je nu alvast de

Waar krijg je nog een meergangenmaal
onder de tien euro? En wanneer zit je
nou met je buurtjes aan tafel, zonder
dat een van jullie zich regelmatig
moet terugtrekken in de keuken? Er
is eigenlijk maar EEN nadeel aan de
buurteetavonden en dat is dat er maar
een beperkt aantal mensen kan meeeten. De geroutineerde gast weet dat je
je maar beter op tijd kunt aanmelden als
je zeker wil zijn van een plaats aan tafel.
Kinderen zijn trouwens ook welkom.
Even voorstellen: kookteamleiders
Annemarie en San
En er is nog een ander gebrek: want
na jaren van enthousiaste inzet
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Wist je dat we een piepklein Najaarsgevoelens
speelgoedmuseum op onze eigen
Geldropseweg hebben?

Maria begon vanaf haar zolderkamer
met de Vlinder houten speelgoed. “Het
idee begon te borrelen toen ik de rommelmarkt op de school van mijn kinderen
organiseerde. Zoveel speelgoed kon ik
nog een tweede leven geven. Mijn hobby
groeide uit zijn voegen en in 1991 ben ik
gestopt met het werken in het onderwijs
om fulltime met de winkel aan de slag te
gaan.”
“Ik heb het geluk dat ik ﬁjne mensen om
me heen heb om me te helpen. Bijvoorbeeld Leo, een gepensioneerde Philipsmedewerker. Hij repareerde speelgoed
en maakte zelf ook keukentjes enzo.”
Maar ook winkelpersoneel blijft lang
hangen in de Vlinder. “Er zijn al twee
mensen hier met pensioen gegaan en
daar ben ik blij om. Ook Carlijn, Eefje en
Marij (het huidige personeel) verstaan
echt een vak. Het gaat hier niet alleen
om het speelgoed, maar ook om een
stukje pedagogisch advies.”
Het speelgoed dat Maria verkoopt heeft
een bepaalde visie. Het is niet zomaar
speelgoed. Het is anders dan je in de ‘normale’ speelgoedwinkel koopt. Gezond
en verantwoord speelgoed, dat is waar
de Vlinder voor staat. Sterk geïnspireerd
door de gedachten van Rudolf Steiner,
Maria Montessori en Emmi Pikler. Dat

laatste importeert Maria trouwens zelf uit
Duitsland en verkoopt ze in heel Nederland aan kinderopvangcentra en scholen.
Het museumpje op de bovenverdieping is
erg leuk om eens te komen bewonderen.
Opa’s en oma’s nemen hun kleinkinderen mee om te laten zien waar zij vroeger

De leuke mensen die ik ontmoette
En me hartelijk begroetten
Ze deden me allemaal zoveel
We werden effe een geheel

Nu de kachels weer gaan branden
Moet ik denken aan verre vreemde landen
Met veel warmte in mijn hart
Noem het de liefde voor mijn part
Maar het geluk dat naar me lacht
Had ik niet verwacht
Toon Roosen
Iris Art

mee speelden. Maria: “dat is sowieso wel
bijzonder. De cirkel is nu na 30 jaar de
Vlinder ook echt rond. Mensen kwamen
vroeger met hun kinderen en diezelfde
mensen komen nu met hun kleinkinderen. ” Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar het nostalgische speelgoedpaleisje: loop gewoon even binnen en vraag
ernaar. Maria laat het graag zien. En tot
het einde van het jaar trakteert ze ook
nog op leuke jubileumaanbiedingen. (LH)

Freekje Groenemans
Kinderfotograﬁe
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Het is een raar gevoel van binnen
Nu de donkere maanden weer gaan
beginnen
Ik weet wel het blad verliest zijn bomen
Maar ik blijf van een mooie zomer dromen

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

BRIDGE is toch
ENGELS?

Op de hele wereld spelen mensen het
kaartspel BRIDGE. Op de hele wereld
spreken mensen ENGELS. Voor degenen
in onze wijk die er wat meer over willen
weten worden er in De Blokhut 2 avonden
georganiseerd. Bij de ene avond vertelt
Harry van de Laak uit onze wijk waarom
BRIDGE zo leuk is.
Bij de tweede avond komt een clubje
mensen bijeen om te proberen een
conversatieavond ENGELS op te starten.
Waarom? De kinderen op de basisschool
krijgen binnenkort allemaal Engelse les.
Bij de volwassenen loopt het niveau van
vloeiend via haperend naar niets. Je kent
dat wel, je bent techneut en hebt n hele
Engelse woordenschat van technische
uitdrukkingen nodig voor je werk, maar
kom je toevallig in Londen dan kun je niet
eens n kopje koﬃe bestellen. Anderen
zijn er te lang uit en hun woordenschat
zou eigenlijk opgefrist moeten worden.
Dus… iedereen is welkom op dinsdag 17
november voor de Bridgevoorlichting en
op maandag 23 november voor de
conversatieclub. Beide keren vanaf
20:00uur in De Blokhut.
H

L
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Irisfestival
2015

Na de uiterst succesvolle edities
van “Ken jij Iris al?” in 2005 en
2013 maakte de Irisbuurt zich op
zaterdag 5 september op voor
het kleine zusje van dit inmiddels
legendarische
wijkevenement.
Onder leiding van Sandra Kerres
en met de inzet van tientallen
enthousiaste buurtbewoners kreeg
het “Waar is Iris”-festival vorm
onder de lindeboom op de Adolf van
Cortenbachlaan.
Een centrale rol was toebedeeld aan
de 50 cent-tent, waar men tegen
betaling van 50 cent kon genieten van
prachtige stukjes theater opgevoerd
door acteurs uit de Iriswijk. De rode
draad van deze grappige, soms wat
pikant getinte theaterstukjes was,
hoe kan het ook anders, “Waar is
Iris?” Al zal deze vraag voorlopig nog
onbeantwoord blijven…
De kinderen vermaakten zich
ondertussen op een uitdagend
klimparcours dat in het speelbos
was uitgezet. Na de spetterende
ﬁnale in de 50 cent-tent werden
de barbecues aangestoken en
verzamelden de aanwezigen zich
met zelf meegebrachte lekkernijen
aan de lange tafels onder de boom.
De feestelijkheden bereikten een
hoogtepunt onder de bezielende
muzikale begeleiding van DJ’s
Bep, Aivoen en Patrick. Alle voeten
gingen van de vloer en er werd
gedanst, gelachen en gedronken
tot in de laatste uurtjes. Maar aan
alle leuke dingen komt een einde, en
zo ook aan het Irisfestival. Gelukkig
konden de organisatoren ook de
volgende ochtend rekenen op vele
(ietwat slaperige) handjes om het
pleintje snel weer leeg en schoon te
krijgen.
Een groot deel van de opbrengst van
het festival komt ten goede aan het
bouwproject voor de boomvlonder
onder de lindeboom. We kijken nu
al met smart uit naar de volgende
editie! (MV)
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Ambachtelijke Irisbuurt

Vroeger…, toen vroeger nog nu was,
leerden mensen nog een echt vak.
Riet
vlechten,
meubels
maken,
boeken binden, glas-in-lood: je ziet het
tegenwoordig niet zoveel meer. Maar nog
wel in de Irisbuurt, bij Het Ambachtshuis
Brabant aan het Muntplein. Tijd om
eens kennis te maken met onze
‘buurtbewoners’.
Liesbeth Neef en Karin Vos zijn de
oprichters van Het Ambachtshuis
Brabant. De dames, afkomstig uit het
onderwijs en HRM, zagen dat er een
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groep mensen buiten de boot viel op
het reguliere onderwijs. Zo ontstond het
idee voor BAL: Bewust Alternatief Leren.
Geen schoolbanken of leraren, maar
een werkplaats met leermeesters. Het
Ambachtshuis Brabant is inmiddels veel
meer dan dat: het is een plaats waar je
het roer kan omgooien, waar je geholpen
kan worden met het starten van je eigen
ambachtsonderneming of je passie kan
vinden in goed gezelschap.
Naast workshops en vakcursussen kun
je elke vrijdag tussen 10.00 en 17.00
gewoon even binnenlopen voor een

kop koﬃe. Onze eigen Irisbuurtster
Juliëtte Perrée is er dan ook regelmatig
te vinden. Juliëtte: “kom gerust even
binnen wandelen. Gezellig, leerzaam
en misschien raak je wel geïnspireerd
om een nieuwe weg in te slaan. Er zijn
regelmatig workshops en vakcursussen
hier in de buurt. Maar mocht je nu zelf
een ambacht onder de knie hebben: laat
het ons vooral weten.” En heb je altijd
al iets willen leren over goudsmeden,
hoeden maken of een ander interessante
ambacht? Doe er iets mee, je hoeft de
buurt niet eens meer uit. (LH)

Nieuws van de bewonersorganisatie

Kennen jullie P.I.T al?

Sinds
juni
hebben
we
een
binnenspeeltuin in de Irisbuurt! Aan
de Vestdijk kunnen de kids lekker
ravotten met zand, op de trampoline of
op het enorme luchtkussen springen,
de klimrekken beklimmen, knutselen,
timmeren, verven, skaten: noem maar
op. Heel toegankelijk, want je betaalt
alleen wat je kan missen. Dus met
een beetje steun uit de buurt en van
het Buurt Cultuurfonds Woonbedrijf
hebben we er een mooi plekje bij deze
winter om elkaar te zien. (LH)
Geopend op zondag van 10.00 - 17.00
en op woensdag van 12.00 - 17.00

Griezelen in de Irisbuurt

Het wordt spannend op het plein aan
de Adolf Cortenbachstraat. Op 31
oktober neemt Halloween het over. Met
een minispookhuis, kriebelspinnen en
rammelende skeletten. Maar ook met
vuurkorven voor het roosteren van
appeltjes en marshmallows. Verklede
kinderen gaan vanuit het plein de buurt in
voor ‘trick or treat’. Doe je mee? Versier
dan je huis of hang de ﬂyer op. Start:
18.30u einde: 20.30u. (TV)

De bewonersorganisatie Irisbuurt behartigt de belangen van alle
inwoners van de buurt. In de Iriskrant houden we je op de hoogte van
recente ontwikkelingen.
In onze buurt wordt veel georganiseerd
door enthousiaste vrijwilligers. De
bewonersorganisatie
heeft
hiervoor
een schat aan kennis en ervaring
beschikbaar. Wil je ook iets organiseren,
en heb je daarbij geld of hulp nodig?
Neem dan contact met ons op! herman@
irisbuurt.nl
We willen iedereen er op wijzen dat het

belangrijk is om overlast in de buurt
direct te melden. Zonder meldingen
kan er namelijk geen actie worden
ondernomen tegen deze overlast. Dus
zie je bijvoorbeeld alcoholmisbruik in
het speelbos, of wordt er afval gedumpt,
meld dit dan bij het inwonersplein van de
Gemeente Eindhoven (telefoonnummer
14040) of bij de politie (0900-8844). (MV)

Buurt BBQ in Cingelshouck

Zaterdag 26 september vond de
jaarlijkse Buurt BBQ in Cingelshouck
plaats. Met ruim 100 buurtbewoners
een gezellige bijeenkomst bij de school
het Augustinianum. Een nieuwe lichting
actieve dames heeft er voor gezorgd
dat alles goed werd georganiseerd en
vlotjes verliep. De buurtbewoners zelf
hielpen actief mee met de opbouw en
het afruimen en er werden heerlijke
salades meegenomen om met iedereen
te delen. Onze buurtwinkel had wederom
gesponsord om het geheel nog mooier
aan te kleden.
In de ochtend vond de algemene
ledenvergadering plaats met een
toelichting op een aantal zaken die
relevant zijn voor de leefbaarheid in de
wijk, vaak opgepakt in samenwerking

met de Iriswijk en Havengebied omdat
daar dezelfde problematiek speelt.
Complimenten aan bestuursleden en
actieve wijkbewoners die vaak, niet direct
zichtbaar, veel energie en tijd steken in
het belang van de hele wijk.
Daarom extra ﬁjn dat er een opvolger
gevonden is voor de penningmeester
Ellen van Schagen, die na 5 intensieve
jaren, het stokje met een gerust hart kan
overdragen aan Judy Senior.
Er zullen ook de komende periode nog
steeds een groot aantal zaken de juiste
aandacht nodig hebben. De jaarlijkse
Buurt BBQ draagt er zeker aan bij om
jong en oud bij elkaar te brengen en naast
de onderwerpen die aandacht behoeven
ook gezellig samen te kunnen zijn.
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We krijgen een buurtmoestuin

De ‘kerngroep’ met vlnr: Anja- Ameli – Stefan – Jonneke – Maura – Tonnie (niet op de foto
maar wel kerngroeplid is Femke)

Een van de voorstellen die op de
brainstormavond over de toekomst van
de Blokhut werden gelanceerd was het
plan voor een buurtmoestuin. Zo’n welig
tierende hof binnen de omheining van
de Blokhuttuin waar je met je buurtjes je
groene handjes kunt laten wapperen. Om
tussendoor een bakkie te doen en aan
het eind van de noeste arbeid met een
kropje sla en verse peultjes huiswaarts te
gaan. Zo’n tuin dus, die komt er nu aan!

De kar wordt getrokken door een
‘kerngroep’ die de eerste schetsen op
papier heeft gezet en eind november
concreet aan de slag gaat.
Dat er biologisch getuinierd zou worden
stond voor alle kerngroepleden al

vanaf het begin vast, maar dankzij het
enthousiasme van een van hen gaat
de groep zelfs een stap verder. De
term ‘permacultuur’ hoort daarbij. Niet
teveel rommelen in de grond, maar
met mest, karton en houtsnippers
‘nieuwe’ grondlagen aanbrengen. Ben
je benieuwd hoe dat werkt? Kom dan
op de zaterdagen 21 en 28 november
meehelpen!
Gooi voorlopig niet teveel overtollige
planten uit je tuin weg. Ze zouden wel eens
heel goed hun plekkie kunnen vinden in
de buurtmoestuin. Heb je toevallig ook
nog fruitbomen of kruidenplantjes die
met afscheuren vermeerderd kunnen
worden? De buurtmoestuin is er blij mee!
(TV)

Extreme blokhut make-over

Er zijn veranderingen op til voor De
Blokhut. Er wordt druk gediscussieerd
over nieuwe activiteiten, kleine en
grote veranderingen in het gebouw, de
tuin en alle publicitaire uitingsvormen.
Overal waar deze veranderingen
fysiek zijn willen we ze graag in een
consequente stijl gieten. Daarom
organiseren we een stijlwedstrijd
onder buurtgenoten. Voor de volgende
twee aandachtsgebieden moet een
stijl of thema bedacht worden:
1. Interieur van De Blokhut
Een ‘moodboard’ van materialen en
kleuren, een tekening of collage:
laat zien hoe jij denkt dat een
nieuwe sfeer er uit moet zien.
2. Exterieur van De Blokhut
Als het houtwerk geschilderd moet
worden, als er veranderingen aan het
hek plaatsvinden (een nieuwe poort
bijvoorbeeld), als we de tuin
herinrichten: wat is dan een mooie
leidende gedachte? Welke materialen
en kleuren zie je dan graag?
Ben jij die creatieve Iriswijker die De
Blokhut een make-over geeft? Laat
zien wat je kunt. Ga naar
www.rikvande rvelden .nl/blokhut/
blokhutmakeover.pdf en teken over de
foto’s heen, kleur ze in of maak er een
collage van. Deze kun je mailen naar
blokhutmakeover@rikvandervelden.nl
of in de brievenbus stoppen van
Voorterweg 207.
Graag ideeën insturen voor 15
november!

www.arnohuibers.nl
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Irisbuurt Blokhut 2 punt nul
6 maanden later

Wie weet het nog? Negentien mei van dit jaar kwamen vele Irisbuurters in de Blokhut bij elkaar om te
brainstormen over de toekomst ervan. Zes maanden later – donderdag 19 November 2015 – krijgt dit een
vervolg. Opnieuw vragen de Bewonersorganisatie (BWO) en het nieuwe Blokhut bestuur bewoners van de
Irisbuurt naar de Blokhut massaal te komen.
Wat is er in die 6 maanden gebeurd, en wat gaat er die donderdag gebeuren? Ik vraag het de nu bijna oﬃcieel
nieuwe voorzitter van de stichting Blokhut, Okke Hendriksen.
Okke steekt meteen van wal. “De
belangrijkste opbrengst van die 19e
mei was een groot enthousiasme om
de Blokhut te redden. We hebben toen
ook duidelijk gemaakt dat er in de
Irisbuurt twee belangrijke steunpilaren
zijn, de BWO en de Blokhut. Die
moeten organisatorisch stevig in hun
schoenen staan, zodat Irisbuurters zelf
allerhande activiteiten kunnen ontplooien
die ondersteund kunnen worden met
een ﬁnanciële bijdrage, contacten en
een gemeenschappelijke plek waar
activiteiten kunnen plaatsvinden. Samen
met een leuke, actieve, gezellige
en saamhorige buurt vormt dat het
fundament voor ﬁjn wonen in de Irisbuurt”.
Maar er is meer zegt Okke. “Dat de buurt
bruist, blijkt wel uit de geboorte van drie
nieuwe groepen”.
De ‘Communicatiegroep’ gaat er voor
zorgen dat er één buurtgeluid de
Irisbuurt in gaat. Grotere samenwerking
tussen de WBO en de Blokhut en
eenduidige berichtgeving via één

FILMTIP

Robert Zemeckis is weer terug. Dit
keer met het drama ‘The Walk’ met
Joseph Gordon Levitt in de hoofdrol.
Op de vraag waarom hij zo snel
instemde met deze ﬁlm had hij een
antwoord van 2 woorden: ‘Robert
Zemeckis’. Deze man bracht ons veel
moois: Back To The Future (1985),
Cast Away (2000) en The Polar
Express (2004). Maar natuurlijk ook
Forrest Gump (1994). Dé feel-good
ﬁlm van de eeuw. Tom Hanks maakt
zichzelf onsterfelijk met deze ﬁlm, die
hem een felbegeerde oscar opleverde
met zijn rol als Forrest Gump. En dat
naast het salarisstrookje van ruim 40
miljoen dollar. De ﬁlm laat zien dat een

communicatiekanaal. De samenwerking
tussen Iriskrant, website en facebook
pagina gaat nu al steeds beter.
Bij de Blokhut zal ook een ‘bord’ met
aankondigingen worden geplaatst. Hoe
dat er precies uit gaat zien is nog een
open vraag.
Verder werd er een ‘Activiteitengroep’
opgericht, onder leiding van Harrie
van der Laak. Twee heel concrete
onderwerpen waar Harrie zich voor wilde
inspannen waren een bridge-avond
en Engelse conversatie voor oudere
Irisbuurt bewoners. Ook hier zijn verdere
initiatieven welkom.
Ten tweede zag de ‘Visiegroep’ het leven.
Drie initiatieven zijn inmiddels aan de
gang, ‘de speelgoedkast’ onder leiding
van Maura. Zij kwam met het idee om
het aantrekkelijker te maken om naar de
Blokhut te komen met (jonge) kinderen.
Dan moeten die zich daar ook kunnen
vermaken, met …. speelgoed.
Een stijlwedstrijd - “Blokhut Make-over”

dom persoon succesvol en gelukkig
kan zijn, zolang het hart maar op de
juiste plaats zit. Mijn favoriete scène
komt na zo’n 2 uur, als Forrest samen
met Jenny wat herinneringen ophaalt
van zijn bijzondere avonturen. Onder
begeleiding van de prachtige muziek
van Alan Silvestri, zien we Forrest
hardlopen, varen en op militaire
tocht bij de mooiste natuurgebieden.
Meteen daarna volgt een scène die mij
echt liet huilen. De beroemde scène
van Forrest bij het graf van Jenny, en
hij haar verteld hoe het met hun zoon
Forrest Jr. gaat. Buitengewoon goed
doordacht, mooi geﬁlmd en klasse
geacteerd. Een absolute kaskraker en
hét oscarsucces in één van de beste
ﬁlmjaren ooit. Maar toch is Forrest
Gump de beste ﬁlm van 1994.

- is uitgeschreven voor alle Irisbuurters
die hun creativiteit willen botvieren om
de Blokhut een modernere uitstraling
te geven. Zie de aankondiging op de
facebook pagina en als je die niet leest,
dan kan je terecht bij Rik van der Velde
(207) of Ameli Viaux (185), beiden op de
Voorterweg. De wedstrijd is gestart en
sluit 15 november!
Ten derde kwam er een ‘Moestuingroep’
op gang, die een stuk van het grasveld
voor de Blokhut wil gaan inrichten als
buurtmoestuin. Op zaterdag 21 en 28
november vraagt deze groep aan de
bewoners de handen in een te slaan.
Op donderdag 19 november zal dit met
meer informatie verder worden toegelicht
door het nieuwe Blokhut bestuur. Okke
Hendriksen, oudgediende Ad de Laat en
Valentijn Garretsen, vragen jullie samen
met het bestuur van de WBO weer
massaal naar de Blokhut te komen, voor
een actieve avond, waarop volgende en
nieuwe stappen worden gezet. (HK)

Bedankt Sandra!
Na 3 jaar draagt Sandra het
Iriskrant-designerstokje over aan
Anja van de Werf. “Het is goed
geweest.”
Sandra heeft haar droomhuis
gevonden in Geldrop en verhuist
samen met haar vriend rond de
tijd dat jullie dit blaadje lezen.
We zijn superblij dat Sandra zelfs
nog tijdens haar verhuizing haar
bijdrage aan deze krant heeft
kunnen leveren.
Bedankt Sandra! En welkom Anja!
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Het is zomer 2015, vele weken van
vakantie liggen voor mij en heb dit
keer totaal geen plannen om wat te
ondernemen. Zonder enige paniek dacht
ik: “Er komt beslist iets en anders is ook
niets goed!”

iedereen rijdt haar/zijn eigen tempo. De
3 dagen die volgden waren ook van een
bijzondere schoonheid. Op plaatsen en
plekken geweest die ik nog totaal niet
kende..........ontroerend soms, zo mooi!

En........begin juli zei een vriendin:
“Eind juli/begin augustus is er een
ﬁets 3-daagse in Heeze, zullen we?”
“Hm, ja, nou, kuch......ik ben niet van
die georganiseerde tochten, plan ze
liever zelf maar wil dit wel met jou eens
meemaken!” Ik begon erover te lezen
via de website en zag dat Toerclub
Wilhelmina half juli een ﬁets 4-daagse
organiseerde en dacht: “ik ga het doen,
heb dit nog niet eerder meegemaakt!”
Dinsdag 21 juli reed ik met een stralende
ochtend zon naar Sporthal Genderbeemd,
schreef me in voor 4 dagen - 60 km. en ging
alleen op pad, met 700 andere sportieve
“collega’s”. Ongelooﬂijk wonderbaarlijk,
maar ik kwam rond 16.30u. helemaal
blij en gelukkig thuis: “Wat is dit leuk
om te doen zeg!” De route is uitgepijld,
voldoende gelegenheden voor koﬃe, etc.
en het allerbelangrijkste: ik heb totaal
geen last gehad van de andere ﬁetsers:

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en
professionele opvang aan kinderen tussen nul
en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een
open sfeer en klantgerichtheid.

Wij bieden:
• Gecertiﬁceerde VVE-opvang
• Dagopvang
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang
• Vakantieopvang en opvang op studiedagen

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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Van 31 juli t/m 2 augustus was de
3-daagse in Heeze, waar we met de auto
en ﬁetsdrager naar Sportpark ’t Lambrek
toereden, alvorens aan prachtige tochten
te beginnen. Weet je waar “Daatjeshoeve”
ligt en waar die naam vandaan komt?
Oh, beslist de moeite waard om dit op te
zoeken en daar naartoe te ﬁetsen. Ook
deze routes waren uitgepijld met vele
rustplaatsen. Dit keer reden we de 45
km. ivm praten/ﬁetsen = vermoeiend!!!

Vervolgens reed ik weer “alleen” een
3-daagse toertocht mee met Toerclub
Woensel van 4 t/m 6 augustus. Vanaf
paviljoen OP NOORD aan de Oude
Bosschebaan
stonden
er
hartjes
geschilderd op de wegen en “zoek” je
route met een papier in de hand! Dit was
soms wel puzzelen hoor én lachen: “Na
DS EW en PNB VRW op en dan na KRP
en TKR kunt u genieten van het uitzicht!”
23 augustus reed ik met 2 vriendinnen
nog een tocht in Geldrop met Fietsclub
”Voor De Lol”, nu dat was het zeker: van
de routebeschrijving klopte niet zo veel,
waardoor we vele en vele km’s hebben
omgereden. Maar...we hebben wat
afgelachen...tranen ervan! En deze keer
niet zoveel van de omgeving gezien – het
zal beslist heel mooi geweest zijn!
De laatste dagtocht was 29 augustus en
werd georganiseerd door Party Centrum
Antoine in Soerendonk - deze met een
vriendin gereden. Werkelijk heel mooi,
met een duidelijke tekstomschrijving
en een prachtig afscheid van een
onverwachte, gezellige, mooie, sportieve
zomervakantie, waarin ik toch nog 770
km. ﬁetste! (NB)

Kleurrijke lichtjesroute

“Wat jammer toch dat de Iriskrant in het
zwart wordt gemaakt” , zei Mees van
11 jaar, toen hij mij zijn unieke tekening
kwam brengen. “Ja, da’s nu écht sneu
joh, wat zou de Lichtjesroute er gekleurd
uit hebben gezien in de leukste krant van
Eindhoven!”
Dwight en Rob , de mannen van de
Fietsbrigade, kwamen op het idee om met
mensen uit de Iriswijk de Lichtjesroute
te rijden. Via “Het Oog” op Facebook
maakten zij hun plannen bekend:
“Vrijdagavond 25 september rond 19.45u.
verzamelen op het Muntplein”. Toen

ik aankwam keek ik m’n ogen uit wat
voor ﬁetsen er stonden: de práchtigste
creaties. Velen zonder remmen en alle
balast die ik al jaren meesleep aan mijn
toch wel ouderwetse ﬁetske, was niet te
ontdekken bij hen.
Voordat we vertrokken kreeg elke ﬁets
een “spaak-oplichter”: een staafje met
ledlampjes. Dolkomisch, toen de stoet
van ongeveer 25 mensen vertrok, om te
zien hoe dit een feestelijk aanzien gaf in
het donker. Menige auto stopte spontaan
om ons voorrang te verlenen........wij
wáren de lichtjesroute zelf!

Via de mooiste ornamenten en prachtigste
kunstwerken, kwamen we aan bij het
Philips de Jongpark, waar we op deze
zwoele avond werden getrakteerd op
warme chocolademelk en cake door de
vrouw van Rob.
Vervolgens reden we vol enthousiasme
naar de vijver aan het Hendrik de
Keyzerplein waar in stilte werd genoten
van het tafreel wat voor ons oplichtte.
Mees laat zien hoe hij deze plaats
beleefde en als je goed kijkt…. zie
je kleurrijke lichtjes verschijnen in de
zwartgedrukte krant! (NB)
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Sinds november 2015 zijn de eerste huizen van fase 1 opgeleverd aan de Stuiver- en Guldenstraat. Nu ook
de 2e fase is afgerond, is het tijd voor een rondje door de buurt. Want wie wonen er nu in die nieuwe straat?

Guldenstraat 27

We beginnen bij het hoekhuis aan de
Guldenstraat (tweede fase), nummer 27.
Er wordt binnen hard geklust. Jannie (32

Er wordt hard gewerkt op de Guldenstraat 27

jaar) geeft een rondleiding. De kinderkamers zijn geschilderd en behangen, de
deurposten zijn aangepast zodat er originele en oude deuren uit de jaren ’50
in kunnen worden gezet. Het huis heeft
meteen een andere ‘look & feel’, maar
dat is natuurlijk niet gek als je handwerk
juf bent bij de Regenboog. Jannie vertelt
dat dit het huis wordt waar de kinderen
Tijn (11 jaar), Jurre (9 jaar) en Ot (5 jaar)
komen wonen. Zij en Luc, vader van de
kinderen, wisselen elkaar af, zodat de
kids een echt thuis hebben. Waarom
hebben ze gekozen voor de Irisbuurt?
“Het ‘hallo’ zeggen in de straat, niet uit
beleefdheid, maar omdat je elkaar echt
ziet en kent” aldus Jannie. De sfeer voelt
hier goed. Daarnaast wordt er veel georganiseerd, ook voor de kinderen. Een
bewuste keuze voor de wijk dus.

Guldenstraat 42

We steken de straat over en bellen aan
bij Guldenstraat 42 (eerste fase). Hier
wonen Elianne (30) en Mark (32). Van
het huis in de steigers aan de overkant
sta je ineens in een strak, modern huis
met een vintage sfeer. Elianne is interieurstylist en Mark architect, een goeie
combi voor het inrichten van een huis!
Waarom kozen zij voor de Irisbuurt?
In hun studententijd woonden ze in de
Rochusbuurt en daardoor waren ze ook

Guldenstraat 22

Door naar bewoners van de eerste fase,
Frank en Eva en hun kinderen Soﬁe,
Mees en Lise aan de Guldenstraat 22. Dit
keer laten we de kids aan het woord. En
dat zijn er nogal veel. Want niet alleen de
eigen 3 kinderen lopen rond, maar er zijn
ook nog 2 buurtvriendinnetjes op bezoek.
Mees (7 jaar) trapt af. Hij zit in groep 4
bij de Regenboog. Zijn vorige huis stond
in Helden, maar hij is inmiddels gewend
aan de grote stad en de Irisbuurt. Wat
hij leuk vind aan de nieuwe plek? De
grote tuin bij het huis en het speelbos
(de speeltuin aan het pleintje). Vooral de
rare glijbaan. Hij zoekt wel nog wat leuke
speelkameraatjes dus voor alle jongens
in de buurt: Mees houdt van bouwen,
minecraft spelen op de pc en zwaardvechten. Oh en hij heeft ook zijn eigen
website. Wat hij later wil worden? Vader,
zegt hij beslist. Hij weet ook al hoe zijn
volgende huis eruit ziet: een studeerhuis
(studentenhuis).
Soﬁe is 9 jaar en houdt van kunstschaatsen en lezen. Ze vindt het heel ﬁjn om
hier te wonen. Het is even anders van
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een dorp naar een stad. Zo zitten er veel
meer kinderen in de klas. Ze heeft ook al
veel dingen gedaan in Eindhoven, zo zijn
ze naar Glow geweest, naar de Lichtjesroute en dat op de ﬁets en hebben ze een
kraampje gehad tijdens Koningsdag. “Ik
was al heel snel gewend en heb al veel
leuke vriendinnen” aldus Soﬁe. Eén van
die vriendinnetjes is op bezoek, Doris.
Doris is ook uit de Irisbuurt en woont

Soﬁe, Mees en Lise met de boodschappenlijst

in de Adolf van Cortenbachstraat. Ze
woont al sinds haar 4e in de wijk. Later
wil ze juﬀrouw worden. Maar nu moeten
de dames echt gaan, want ze gaan een
appeltaart bakken en de boodschappen
moeten nog worden gehaald!

Buurtjes: Elianne en Mark

bekend met de Irisbuurt. Ze vonden het
altijd al “een leuk stukje Eindhoven”. En
hoe bevalt het wonen nu? Goed! “Het
is een jonge straat, dat is toch erg leuk”
geeft Elianne aan. “De Irisbuurt is net een
dorpje, een soort gehuchtje in de stad”
aldus Mark. Ook de Facebook groep
is bekend. Mark: “De interactie op die
pagina, maar ook hoe de wijk met elkaar
bezig is, dat is gewoon leuk”. Goede,
leuke buren, het enthousiasme en optimisme in de wijk, rekening houden met
elkaar, dat maakt het voor hun een ﬁjne
buurt. Weten zij eigenlijk wat er met het
grasveldje aan het begin van de Guldenstraat gaat gebeuren? “Hier zouden eerst
bedrijven op worden gebouwd, maar de
grond is nog niet verkocht. Ik vind het een
goede plek voor een tweede moestuin”
vertelt Elianne. Dat is een prima idee!

Guldenstraat 20

Bij de buren vallen we net binnen tijdens
de lunch, maar ik mag gewoon aan tafel
aanschuiven. Hier wonen Stefan, Isa
(beide 34), Franz (2 jaar) en nieuwste
aanwinst Ana (5 mnd). Stefan komt uit
Oostenrijk en in zijn laatste jaar aan de
Universiteit liep hij stage bij Philips en
kwam zo in Eindhoven terecht. Daar
ontmoette hij op een studentenfeestje
de Spaanse Isa. Isa kwam naar Eindhoven met een Erasmus beurs om hier
haar Master Thesis te schrijven. Toen
de relatie serieus werd, deed ook de
belangrijke vraag zich voor: waar gaan
we wonen? Isa vertelt “Spanje of Oostenrijk dat zou altijd voor één geen thuis
zijn”, het werd Eindhoven dat is voor
beide ‘home’. Gedurende de jaren was
de insteek, we blijven hier tijdelijk. Maar
nu met de aankoop van hun eerste huis
is de knoop doorgehakt. Stefan geeft
aan “voor het eerst in 10 jaar voel ik me
hier in Eindhoven ook echt thuis”. “Door
het huis, maar ook door de buren en de
buurt. Rustig, schattig, relaxed, dichtbij
de stad, kinderrijk, de Jumbo, dat is de
Irisbuurt voor ons. Je wordt ook echt

uitgenodigd om mee te doen, het is echt
een gemeenschap”. Daarnaast is de
Facebook groep heel handig om te integreren. Er wordt belangstelling getoond.
De buurt is betrokken en daardoor wil
je zelf ook graag een bijdrage leveren.

We gaan de hoek om en komen in de
Stuiverstraat. Op nummer 1C, de tweede
fase, zijn Teun (33) en Meei Jen (32) aan
het schilderen. Gewaagde kleuren bij de
binnenkomst, Teun is dessinontwerper
bij Vlisco, ahaa vandaar. Meei Jen en
Teun wonen alweer vijf jaar samen in
Geldrop. Maar Teun woonde eerst in de
Rochusbuurt. Beiden wilden graag terug
naar Eindhoven. Op de reünie van de
basisschool kwam Meei Jen in gesprek

met Mark. Hé, dat is een bekende, de
buurman van Guldenstraat 42. Meei Jen:
“Hij vertelde zo enthousiast over zijn
nieuwe huis in de Irisbuurt, dat wij ook
nieuwsgierig werden”. Ze waren te laat
voor fase 1, maar schreven zich direct
in voor fase 2. Nu is het zover, het huis
is opgeleverd en het klussen begonnen.
Tot nu toe hebben ze alles zelf gedaan en
dat viel eigenlijk best mee. (BB)

Over Irishof Eindhoven
De huizen van de eerste fase zijn
allemaal verkocht. Het merendeel
van de tweede fase is ook verkocht,
maar tien huizen aan de Guldenstraat
worden te huur (3 jaar vast)
aangeboden door Stienstra.

De hele familie bij de moestuin op de High Tech
Campus, een project van Stefan

Stefan zit in de moestuincommissie,
want hij heeft een passie voor tuinieren
en koken. Daarnaast doet hij graag mee
met de pubquiz, ja die is in ieder geval al
één keer gewonnen door het Guldens en
Stuivers-team.

Hoe ziet de samenstelling van de
buurt eruit? Veel jonge (rond de 30)
stellen, een aantal gezinnetjes en het
afgelopen half jaar is er een kleine
baby golf geweest, maar liefst 5 nieuwe
buurtkinderen werden er geboren.
Nieuwe bewoners, we heten jullie
welkom in de buurt en wensen jullie
succes met klussen & verhuizen!

Stuiverstraat 1C

Foto rechts: Teun en Meei Jen aan het werk

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
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Lodewijk

Door Jorinde

Column
Het is vier uur ´s
morgens. In de verte
hoor ik een indringend
gepiep. Ik kan het niet meteen plaatsen,
maar naarmate het verder in mijn
bewustzijn doordringt herken ik het als
het gepiep van onze hond. Om vier uur
´s ochtends, nee hè? Dit kan maar één
ding betekenen. Ze moet en zal echt nu
naar buiten. Dringende oproep aan het
baasje. Een noodkreet, beter gezegd.
Ik dwing mezelf op te staan en stommel
slaapdronken naar beneden. Laarzen en
jas over mijn pyama en naar buiten. Ze
rent naar het plasveldje om daar haar
verlossing te vinden. Ik had het kunnen
weten. Bij het uitlaten gisteravond dook
ze de struiken in. Ze had haar buit al
verorbert voor ik in de gaten had wat ze
deed. En helaas is de kwaliteit van de
gevonden voedselresten meestal van
dusdanige aard dat wij ’s nachts iedere
twee uur naar buiten moeten. Terwijl ik
slaapdronken sta te wachten tot mevrouw
klaar is zie ik in mijn ooghoek iets
bewegen. Hé goedemorgen Lodewijk!
Wat gezellig dat je me gezelschap
komt houden op dit stille en donkere
tijdstip. Of eigenlijk denk ik dat ik jou
gezelschap houd. Want als er iets is waar
Lodewijk geen genoeg van kan krijgen
is het aandacht en wat gezelligheid.
Lodewijk is de rode kater van de Van
Dammetjes op het plein aan de A. Van
Cortenbachstraat. Een gewaardeerd
gezinslid van de familie. Na drie dochters
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was het tijd voor wat meer evenwicht
in de vorm van een mannelijk huisdier.
Dat werd dus Lodewijk. Lodewijk was
3 weken oud toen hij helemaal alleen
werd gevonden in het buitengebied nabij
Oirschot. Of hij daar was gedumpt of de
zoon van een zwerfkat was zullen we
nooit weten. Door de dierenbescherming
werd hij bij een gastgezin ondergebracht
(wij dus) waar hij opgroeide met nog 5
stiefbroertjes en zusjes. Door ons werd
hij in eerste instantie Nobel gedoopt.
Nobeltje was dol op de hond en als hij
niet druk aan het spelen was, kon je
hem vinden in de witte wollige vacht van
Mink. De jongedames Van Dam kwamen
bijna dagelijks even kijken bij de kittens,
maar het was hun moeder die besloot
dat Nobel een nieuwe plek in hun gezin
zou krijgen. Een gezellige rode kater.
Nou en gezellig is hij nog steeds. Hij is
regelmatig in de speeltuin te vinden waar
de kinderen niet achter hem, maar hij
achter de kinderen aanloopt in de hoop
op een aai en wat aandacht. Te pas en
te onpas loopt hij gezellig een stukje
met je mee over straat. Vervolgens is
hij volledig de weg kwijt en moeten er
hulpdiensten aan te pas komen om hem
weer thuis te brengen. Waar Lodewijk
inmiddels niet allemaal is geweest?
Van de dierenwinkel op de Leenderweg
(waar hij lekker in een mandje ging
liggen slapen in de etalage) tot het DAF
museum op de Tongelresestraat en wat
niet al meer. In de wijk heeft hij inmiddels

wat heilige huisjes waar hij regelmatig
een dutje doet of een slokje water drinkt.
De normaalste zaak van de wereld. Als ik
Mink uit ga laten kom ik hem vaak tegen
en nog steeds is hij niet bang voor Mink.
Wel op zijn hoede inmiddels, en dat moet
ook. Mink zal hem nooit iets doen, maar
van nature zijn honden en katten niet
meteen vrienden. Enige voorzichtigheid
is dan toch wel van belang. We hebben
wel eens gedacht, hadden we Nobel
niet bij Mink moeten houden? Maar nee,
Lodewijk heeft het heerlijk in zijn nieuwe
huis.

Oplage 1150
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Noor Belgraver, Britt Beusen, Anneke
Derkx, Linda Hoogsteden
(eindredactie), Henk Kok, Maurice
Moll (Facebook), Odette Rooijmans,
Tonnie Vossen (site), Sandra Wubben
(opmaak).
Iriskrant@gmail.com
Tonnie@irisbuurt.nl
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