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Het enthousiasme van het burgerinitiatief 
bij de vorige editie van de Iriskrant was 
groot. 

Harde werkers bedankt!

Met veel meer dan de benodigde 
handtekeningen stonden de bewoners-
verenigingen en ondernemersvereniging 
in februari bij de gemeente aan de deur: 
we willen een veilige, groene en gezellige 
Geldropseweg!

De raad reageerde in eerste instantie 
enthousiast. Er loopt momenteel een 
onderzoek om de weg hogerop het 
prioriteitenlijstje te krijgen, maar het lijkt 
nog een lange weg te gaan. In juli is er een 
nieuw overleg om de wegen in Eindhoven 
opnieuw te prioriteren, maar ook dat geeft 
geen zekerheid. Daar neemt dit initiatief 
natuurlijk niet simpelweg genoegen mee 
en gaat daarom het gesprek verder aan. 
Half mei wil de gemeente met bewoners 
en ondernemers aan tafel om alvast 
kleinschalige deeloplossingen door te 
spreken. We worden ‘uitgedaagd om 
met creatieve oplossingen en ideeën te 
komen’. Mocht je dus inspiratie hebben: 
je inbreng is welkom! |LH

Na enkele weken hard werken is het resultaat zeer fraai. Sinds begin april is de 
Irisbuurt een schitterend vlonder rijker. Lees het hele verhaal op de volgende pagina’s.

AGENDA

Geldropseweg: lange weg te gaan

We presenteren: de Irisbuurt!
Knus, Creatief en Eigenwijs. Dat zijn 
de kernwoorden die we aan onze buurt 
hebben verbonden. 

En dat was ook de input voor onze 
helden van het St. Lucas. Ahmed, Taylan, 
Emre en Lando zijn hiermee hard aan het 
werk gegaan en hebben, ondanks dat we 
kritische en eigenwijze opdrachtgevers 
zijn, een mooi staaltje ontwerp geleverd. 
Het nieuwe logo gebruiken we telkens in 
een iets andere vorm voor de Iriskrant, 
de Bewonersorganisatie en de Blokhut. 
Mooi he? Volgende stap verwachten we 
deze zomer: de nieuwe website! | LH

27 april – Koningsspelen 

 in de Irisbuurt

12 mei – Groeten uit 

 Eindhoven

28 mei – Plantenbeurs 

 aan de overkant

30 mei – Fritzen

1 juni – Kinderboerderij

4 juni – workshop learning 

 tower

22/23 juli - Iriscamping
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Bevrijdingsboom, herinneringsboom, 
herdenkingsboom, Wereldboom? Het 
gaat over de kleinbladige Lindeboom 
= Tilia Cordata. Nu is zij 85 jaar en kan 
ouder dan 1000 jaar worden, mits zij 
goed verzorgd wordt. De verzorging 
bestaat uit het ruimte geven aan de wor-
tels, waardoor de boom haar voeding 
op een goede manier kan opnemen. Bij 
een grondonderzoek wat Danny Alards, 
boomverzorger, in april 2011 deed, bleek 
dat de grond in gezonde staat was met 
weinig verdichting.

En in de wijk daar staat een Boom..........

2014: Danny, Stijn Bles, e.a. zijn zich 
gaan buigen over de mogelijkheden 
de wortels meer ruimte te geven en 
kwamen op het idee om een boomvlon-
der te bouwen. Zij gingen op onderzoek 
uit, belegden verschillende avonden in 
de Blokhut om de bewoners bij het plan 
te betrekken, gingen aan het tekenen 
en maakten een maquette. Hun noeste 
arbeid werd beloond door het winnen van 
de Lumensprijs. 

2015: De Jumbo hoorde ook van dit plan 
en was zo enthousiast dat zij de boom-

vlonder mee 
wilde sponseren. 
Zoals Ron, de 
f i l iaalmanager 
zei: “Dit wordt 
een unieke Jum-
Boom.”  De aller-
eerste aktiedag 
bij de Jumbo 
was 31 decem-
ber, waar een 
groot bedrag 
werd opgehaald.

Op 11 maart 2016 lag er een brief op de 
mat van de Gemeente Eindhoven, (die 
een grote fi nanciele bijdrage leverde) 
waarin geschreven stond “dat er snel 
gewekt gaat worden aan de houten 
boomvlonder, aangezien het wortelstel-
sel tot een dramatisch niveau was ver-
schraald. 

Om de verdichting tegen te gaan zullen 
de stoeptegels worden weggehaald en 
daarvoor komt voedzame aarde voorzien 
van mulch in de plaats. Een houten vlon-
der voorkomt dat de grond rondom de 
boom wordt platgetrapt. 
De vlonder kan dienst doen bij buurtac-
tiviteiten als podium. Lage beplanting en 
een stapelmuur met insecten- en bijen-
hotels vervangen de borders!” Het hout 
voor de vlonder ( 65 m2) was inmiddels 
besteld: Robinia hout, wat afkomstig is 
van de valse acacia (Robinia pseudoa-
cacaia), onbewerkt is en in duurzaam-
heidsklasse 2 zit. Hierbij werden nog 
eens 2500 schroeven geleverd! Het hele 
project wordt door de wijkbewoners zelf 
gerealiseerd.

“Onze boom” is niet zomaar een boom, neen.......zij is de enige Bevrijdingsboom in Eindhoven. Op 18 septem-
ber 1945 werd in de Iriswijk, op het plein aan de Adolf van Cortenbachstraat, de eenjarige bevrijding gevierd 
met het planten van een Lindeboom: dit was namelijk goedkoper dan een gedenkplaat!
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12 maart 2016 NL DOET: Met vele 
handen werden de zware stoeptegels 
verwijderd rond de boom, dus......het 
“bevrijdingswerk” was begonnen. Hierbij 
konden ook de struiken en het hekwerk 
eruit, wat al gelijk een vrolijker zicht gaf! 
Het Oranje fonds gaf een bedrag, waar 
de mulch van betaald kon worden.
 
26 maart 2016: Het was zover.......tot 
30 cm. onder ‘t maaiveld werd het zand 
weggegraven (24.000 kg.) . en de voed-
zame aarde bracht het weer op maai-
veld hoogte. Hierna is het echte bouwen 
begonnen!  

Deze zomer zullen er volop laagdrempe-
lige activiteiten zijn, zonder grootse org-
nisaties: een simpele mededeling op ’t 
OOG zal de hele wijk naar het plein doen 
rennen......buitenfi lm, samen eten, kleine 
optredens, etc. etc. Elk idee is welkom.
En – we gaan nog door met de “Jum-
Boom”-actiedagen, aangezien we de 

boom willen ‘uitlichten’ en rondom sfeer-
verlichting willen aanbrengen. Dus we 
sparen zeker nog verder met elkaar om 
dit hele boom-project tot een geweldig 
einde te brengen, waarna een ‘jum-
bo-feest’ zal plaats vinden en al het harde 
werken nog eens beloond wordt! | NB

Freekje Groenemans 
Kinderfotografi e

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

www.freekje groenemans.nl

De oude 
lindeboom op 
ons pleintje

 

Hij is als een goede vriend van ons
Die een arm om je heen legt
 
Als je effe alleen wilt zijn
Maar ook weer niet
 
Iemand die je vriendschap verdient
Je kan je gedachten laten gaan
 
De bladeren schommelen de waarheid
Hij is een prettig gezelschap
 
Hij laat je nooit alleen
Alsjeblieft blijf nog heel lang staan
 
Wij zijn enorm met je begaan
 
Toon Roosen
Iris Art

IN DE DROOMWERELD BEN JE THUIS!

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:

• Gecertifi ceerde VVE-opvang
• 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.

• Dagopvang
• Peuteropvang
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Als ik binnenkom verlaat haar schoon-
moeder net de winkel, met een crème die 
ze al veertien jaar gebruikt en die haar 
huid jong houdt. Ik kan inderdaad niet 
zien dat ze al vijfentachtig jaren telt.
Die crème maakt Marga zelf met kruiden 
uit haar eigen tuin aan de Gabriel 
Metsulaan. Net als esoterische olie wordt 
het gemaakt van planten en kruiden, die 
worden gedestilleerd. “Daarmee vang 
je de ziel van de plant en daarmee kan 
je mensen genezen. Zo is de geranium 
bijvoorbeeld pijnstillend en kan je er 
littekens mee laten helen. En de geur van 
die olie kan iemand helpen bij verwerking 
van geestelijke littekens”. Homeopathie 
en aromatherapie behandelen immers 
de lichamelijk en geestelijke kant van de 
mens en onderscheiden zich daarmee 

Kruidenheksje blijkt homeopatisch en aromatisch 
therapeute 

van westerse geneeskunst.
Marga tuiniert al meer 
dan zeventien jaar, vooral 
geneeskrachtige kruiden 
en planten. Haar kruiden 
en oliën verkocht ze 
vooral op heksenmarkten, 
tegenwoordig ‘gothic en 
fantasy’ festivals. Dat 
doen zij en haar man nog 
steeds, “gewoon omdat het 
hartstikke leuk is, er een 

fi jne sfeer hangt en er op zo’n dag wel 
twintig duizend mensen op af komen”, zo 
vertelt Magda. Dat is wel even meer dan 
in haar winkel, dus voor de verkoop niet 
onbelangrijk.

Elf jaar geleden begon ze met de 
uitbouw van haar theoretische 
kennis en behandelmethoden. Ze 
specialiseerde zich op haar medische 
basiskennis voor aromatisch en klassiek 
homeopathisch therapeute. In beide is 
ze gediplomeerd. Ze is weliswaar geen 
arts, zo legt ze me uit, maar ze kan en 
mag wel een klassiek homeopathisch 
klachtengesprek voeren. Daarin 
combineert ze nauwkeurig de kenmerken 
van de patiënt en diens specifi eke 
klachten. Op basis daarvan adviseert 

ze een homeopathisch geneesmiddel.
Haar aroma therapeutische opleiding 
maakte haar ook tot een massage 
specialiste. Ze behandelt patiënten 
in haar praktijkruimte achter in haar 
winkel. Omdat ze gediplomeerd is en 
lid is van de beroepsvereniging, worden 
haar behandelingen vergoed door de 
zorgverzekeraar.

Is het niet een gok om zo’n 
gespecialiseerde winkel te starten in deze 
tijd, vraag ik haar? “Jawel, maar mijn man 
en ik hebben er goed over nagedacht. Hij 
kreeg een vaste baan, de kinderen zijn 
zelfstandig en toen vorig jaar over de 
Geldropseweg fi etste en die vernieuwde 
pandjes zag, dacht ik, het is nu of nooit”.
En hoe loopt het? “Ik mag niet klagen, 
maar om er van te kunnen leven mag het 
nog wel wat drukker worden”.

Meer weten over haar veelzijdige kennis, 
of het assortiment van de winkel? Ga 
langs voor een workshop of bezoek haar 
winkel. Behalve zondag en maandag, 
elke dag open tussen elf en zes. Zo zie je 
maar, dat achter een Kruidenheksje een 
veelzijdige behandelaar kan schuilgaan, 
die elke dag zegt te genieten van haar 
veelzijdige vaardigheden. | HK

Sinds januari dit jaar geopend, winkel het Kruidenheksje, “een stukje droom dat uitkomt”, zegt Marga Jansen. 
Deze geschoolde dame teelt niet alleen haar eigen kruiden, ze laat daarmee haar eigen esoterische oliën 
maken en verkoopt die en haar kruiden in haar eigen winkel aan de Geldropseweg 80.

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

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Dag Beb

Het lag erg voor de hand dat Bep de 
regie zelf in de hand nam gezien ze al 
een poos ziek was en naar het afscheid 
toe kon werken.

Met haar familie en haar beste vrienden 
om haar heen ontstond er een mooi plan 
voor een afscheidsceremonie.

Muziek is altijd erg belangrijk geweest 
voor Bep en de Blokhut heeft altijd 
een speciaal plekje gehad in haar hart. 
Een en een opgeteld was haar keuze 
logisch. Een afscheid in de Blokhut met 
haar favoriete muziek, met haar meest 
dierbaren. Niets meer en niets minder.

Helemaal volgens wens werd Bep, de 
zondag na haar overlijden, naar de 
Blokhut vervoerd in een stoet begeleid 
door een Bleu Grass artiest. De hele stoet 
kwam aan en er volgde een ongedwongen 
mooie terugblik op haar vriendschappen 
met allerlei mooie mensen. Het geheel 
werd aan elkaar gepraat door een van 
haar beste vriendinnen Priscilla. 

Wat opvallend was, was het feit dat Bep 
een inspiratiebron is geweest voor velen 
en een toevluchtsoord voor iedereen die 
een beetje hulp nodig had ergens op zijn 
pad. Vandaar ook alleen maar mooie 
lovende woorden die op hun plek vielen. 
Na de ceremonie werd er getoost en 
gedanst op Bep! 

Op de 14e maart is Bep naar haar laatste 
rustplek gebracht in Arnhem.
 
Twee dagen voor haar overlijden sprak 
ze de onvergetelijke woorden: “Alle 
logica valt zomaar uit de lucht en dat 
is fantastisch! Het is waarschijnlijk 
moeilijker voor jullie dan voor mij - voor 
mij is het goed zo, spannend zelfs!”
 
De Irisbuurt heeft afscheid genomen van 
een mooi mens met een groot hart, of 
zoals ik wel eens denk, een markante 
tante! I Patrick Doezé (gastauteur)

Joke ...Op dinsdag 8 maart namen we afscheid van Bep. Bep Vorstenbosch - 
een van de kleurrijke personen uit de Irisbuurt.

Dier-
Vriendelijk
Als ik op de kinderboerderij kom dan 
word ik door de ezels, Teun en Casper 
begroet. Hun roep klinkt alsof ze het 
leed van de wereld op hun schouders 
dragen. In werkelijkheid zijn ze heel 
blij me te zien.

Bij droog weer zitten de konijnen, 
lange oren, zachte jassen, in de 
buitenrennen.

De cavia’s wonen in een grote bak 
in de dierenschuur. Ze kunnen onder 
huisjes schuilen, genoeglijke geluidjes 
makend, met soms een fl uittoon, als 
ze elkaar ergeren.

De muizen, nachtdiertjes, slapen.
Na het schoonmaken krijgen ze 
allemaal vers stro. 

Tijdens de pauze, met koffi e, thee, 
koekjes en gebabbel, zit Nina de kat 
op schoot. Ze vindt het niet leuk als je 
weer aan het werk moet.

Dan is het knuffeltijd. Voor de kindjes 
met de konijnen, voor mij met de grote 
dieren. De geiten komen kopjes geven, 
soms wel met z’n vieren tegelijk. 
Doet me denken aan met dolfi jnen 
zwemmen. Ze laten me lachen!

Wanneer ik hooi breng duwen de 
schapen als dikke, zachte kussens 
tegen me aan. Hier worden ze in mei 
geschoren. Als het zover is, hebben 
we feest!

Tijdens het kippen voeren rapen we 
eieren en nemen soms een hennetje 
op de arm.   

Ook de varkens met hun borstelige 
vacht willen altijd kroelen. Maar arme 
Ernie, Berta is de baas.

Dan is het alweer tijd. We brengen de 
konijnen naar binnen en zorgen dat 
de kippen en kalkoenen in de stal zijn. 
De ganzen, met hun snaterstemmen, 
blijven buiten.

Voldaan fi etsen we langs het kanaal 
naar huis.  

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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Annelies is een oud gediende in de wijk. 
Ze woont al bijna 40 jaar in ons poeslieve 
buurtje. Gek op dieren is ze, maar ze 
maakt zich soms ook wel eens zorgen 
om de diertjes van de Iriswijk. “Katten 
zonder chip, die hele dagen buiten 
rondzwerven, niet ontwormt of ingeënt: 
verzorg je huisdier goed, denk ik dan”

Zelf komt ze uit een heel ander soort 
wereld als het op dieren aankomt. “ik 
kom van het platteland in Limburg. 
Dieren in huis? Nee, vroeger liepen ze 
op het erf en met wat geluk werden de 
konijnen geen kerstmaaltijd. Ik ben al 
jong vegetariër geworden. Heb altijd 
al van dieren gehouden. Ik wilde graag 
dierenartsassistente worden, maar 
er waren toentertijd maar een paar 
opleidingen hiervoor. Die waren duur en 
ver weg. Ik koos ervoor om in de Irisbuurt 
te blijven en mijn vak als verzorgster/
verpleegster uit te oefenen”.

Toch bleef het bij Annelies kriebelen en 
besloot ze uiteindelijk in de avonduren 
en in het weekend voor dieren te zorgen. 

Dierenvriend Annelies: “Zint eer ge begint”
Lastig als het is om hierin een baan te 
vinden bleef ze met liefde en plezier 
ondertussen ook voor de dieren in de 
buurt zorgen. Ook in haar eigen huis en 
tuin. “Honden, katten, muizen, hamsters, 
cavia’s, konijnen, kippen en een eend: 
altijd hadden we dieren.” Inmiddels is 
het wat rustiger in- en om haar huis 
geworden, maar die passie voor de 
dieren zal nooit minder worden.

Annelies maakt zich er dan ook graag 
hard voor om mensen in de buurt te 
informeren over het verzorgen van de 
dieren. “Alle katten moeten ontwormt 
worden. Die wormen komen met de 
moedermelk mee. Mensen begrijpen 
denk ik niet hoe belangrijk dat is. Ook 
voor je eigen gezondheid.” “Zint eer ge 
begint” is de boodschap van Annelies 
dan ook. “Dierenasielen zitten ramvol en 
dat is afschuwelijk. Want hoe leuk een 
huisdier ook lijkt: ze hebben aandacht, 
verzorging en veel liefde nodig. Zorg 
ervoor dat ze krijgen wat ze verdienen”. 
| LH

Iets later in het seizoen dan gebruikelijk 
komt de kinderboerderij ook dit jaar weer 
naar de Irisbuurt, op woensdag 1 juni 
van 12:30 tot 15:30 bij de Blokhut. Jong 
en oud kunnen dan weer kennis maken 
met geitjes, konijnen en nog veel meer.

Sabien Rutten organiseert al jarenlang 
met veel succes de kinderboerderij in de 

Kattenlast?
Het ligt de laatste tijd wat gevoelig 
in onze wijk, katten. We zijn van 
onze natuur uit een wijk met veel 
kattenliefhebbers, met een enkele 
uitzondering daargelaten natuurlijk. 

Toch ontving de Iriskrant een 
anonieme brief met daarin klachten 
over onze pluizige muizenjagers. 
Kennelijk is er op sommige plaatsen 
in de buurt een machtsstrijd gaande 
tussen de verschillende katers die 
zich met name ’s nachts afspeelt. 
De nieuwe bewoners van de buurt 
hebben hier met name erg veel last 
van. Net als van de kattenpoep in hun 
vers aangelegde tuinen trouwens. 
Het zijn lastig op te lossen problemen 
voor de baasjes van vrijgevochten 
katten uit de buurt, maar mocht je 
een mogelijkheid hebben om anderen 
te ontzien van overlast, zou dat voor 
deze anonieme schrijvers erg fi jn zijn! 
I LH

buurt, en ze gaat nu de stok doorgeven. 
We zoeken nog een opvolger die dit 
jaarlijks op zich wil nemen. Het organi-
seren kost ongeveer 2 uurtjes. 

Heb je interesse? Neem dan even con-
tact op met Sabien via info@sabien.info. 
Sabien, ontzettend bedankt voor je inzet 
de afgelopen jaren! I MV

De kinderboerderij komt weer naar de Irisbuurt!

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

H I L A R I S C H  C L O W N S C O N C E R T  V O L  G O E D E  B E D O E L I N G E N

k o n s j e r t o
ARNO’S  THEATER - Kalverstraat 11 - Eindhoven

KERSTVAKANTIE  27, 28, 29, 30 december  aanvang 15.00
PROLONGATIE  24, 25 jan / 21, 22 febr / 21, 22 mrt / 11, 12 apr / 23, 24 

mei  (zaterdagen 20u; zondagen 15u)u)
RESERVEREN  info@arnohuibers.nl  of  040 - 2816483

H u i b e r sA r n o

Zie voor info www.arnohuibers.nl

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

www.arnohuibers.nl
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Enkele dagen later in dezelfde krant: 
“De Van Gogh fi etsroute is gisteren op 
de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht 
uitgeroepen tot “Europese fi etsroute van 
het jaar 2016!” Volgens juryvoorzitter 
Bert Sitters heeft de Brabantse fi etsroute 
‘een ijzersterk thema’. Verder zijn de 
fi etspaden aantrekkelijk, is er voldoende 
natuur te zien en volop horeca langs de 
route.

Na dit gelezen te hebben , ben ik vol 
enthousiasme op zoek gegaan naar de 
route en kwam uit bij het VVV-kantoor. Ik 
kocht een mapje waarin beschreven staat 
dat de fi etsroute je langs vijf gemeenten 
voert, waarmee Vincent een unieke 
band had. De totale lengte is 335 km. 
die opgedeeld zijn in vijf aantrekkelijke 
routes. “Wauw - maar natuurlijk ga 
ik deze hele route fi etsen”, was m’n 

reactie. Volkomen 
‘opgelucht’ door 
de Fietsbrigade, 
begon ik op de 
eerste zonnige 
lente zondag de 
route bij het kanaal. 
Nog maar net weg, 
realiseerde ik mij 
pas goed, wat ik ging 
doen: “De Europese 
fi etsroute rijden, die 
op 250 meter van 
m’n huis begint.......
top – te gek!” Het 

bijzondere van deze eerste tocht is, dat 
ze 4 km. langs het Eindhovens Kanaal 
gaat en dan bij Lieshout  14 km. langs het 
Wilhelmina Kanaal tot Best. En werkelijk 
waar.......het verveelt geen seconde! 
Zo prachtig om rechts van je het water 
te volgen, met haar kabbelingen en 
watervogels; links de steeds afwisselende 
natuur van weilanden, bossages en 
boven je het spel van de wolken. Deze 
route is er nu echt één die je je vrienden 
uit Amsterdam zou willen laten beleven: 
op en top het Brabantse landschap met 
al haar facetten! Want naast de 18 km. 
Kanaalervaring, fi ets je ook nog eens 
38 km. door bossen en langs weilanden 
met de uitzinnige prachtige Brabantse 
boerderijen met haar landerijen vol blije 
buiten koeien.

Natuurlijk doet deze tocht ook 
Nuenen aan. Maar voordat je daar 
aankomt, fi ets je over het 600 meter 
lange wereldberoemde  “Van Gogh-
Roosegaarde fi etspad”. Dit pad is door de 
designer, kunstenaar, ondernemer Daan 
Roosgaarde uitgedacht - gebaseerd op 
het schilderij “Starry Night” van Vincent. 
Er zijn lichtgevende parels in het asfalt 
aangebracht die overdag laden en in 
het donker licht geven. In Nuenen kun 
je het museum Vincentre bezoeken met 
daar tegenover het huis waar Vincent 

woonde. Verder is het Van Goghkerkje 
te bezichtigen en de 2 watermolens: de 
Collse en de Opwettense.  Van Gogh 
heeft 14 locaties geschilderd of geschetst 
tussen 1883 tot 1885 in zijn Nuenense 
periode.

Als laatste bijzondere belevenis van 
deze fi etstocht wil ik schrijven dat het 
ook beslist de moeite waard is om eens 
naar de Spottersweg te gaan en dan niet 
alleen turen naar vliegtuigen die landen 
en opstijgen, maar ook naar de mensen 
kijken die deze hobby uitoefenen. Zodra 
er een vliegtuig wordt gespot (vandaar die 
weg naam), ...... valt er een STILTE......
van een bijzonder orde......! Kan ik niet 
omschrijven, moet je meemaken. Ik 
betrapte mijzelf erop, dat ik ook gelijk 
leed aan het “spottersvirus” doordat m’n 
mond open bleef staan en ik geen hap 
meer kon eten! 

De eerste 56 km. zijn gereden van deze 
magnifi eke mooie fi etstocht. Wordt 
vervolgd..........!

Plantenbeurs
Al enkele jaren houdt de Rochusbuurt 
een succesvolle plantenbeurs. Dit jaar 
zijn wij ook uitgenodigd. Op 28 mei 
van 14.00 tot 17.00 uur: Plantenbeurs 
én RepairCafé in “De Buut”.

De spelregels voor de plantenbeurs 
zijn heel eenvoudig:

Iedereen die tuinplanten, zaailingen, 
stekjes of uitlopers over heeft óf iets 
nieuws wil voor haar of zijn tuin/balkon 
is deze middag welkom. De planten 
kun je ruilen of verkopen tegen een 
kleine vergoeding. Er is koffi e, thee 
en natuurlijk pannenkoeken! Je bent 
ook welkom voor de gezelligheid. | LH

In de Trouw van 16-2-2016 las ik het volgende: “Het fi etsnetwerk  ‘La Wallonie Picarde a vélo’ in Belgie, ‘de 
Herzroute‘ in Zwitserland, ‘La Vélo Francette’ in Frankrijk en de ‘Van Goghroute’ in Noord-Brabant, alle vier 
maken ze kans op de titel “Fietsroute van het jaar 2016”. Zoals gebruikelijk maakt een vakjury tijdens de 
Fiets- en Wandelbeurs de winnaar bekend.”

In de Trouw van 16-2-2016 las ik het volgende: “Het fi etsnetwerk ‘La Wallonie Picarde a vélo’ in Belgie, ‘de 
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“De buurtmoestijn is er voor de hele buurt”
Er gebeuren mooie dingen in de tuin van 
de Blokhut. Langzaam maar zeker wordt 
die eetbaar. Het appelboompje en de 
notenboom moesten het lang alleen met 
elkaars gezelschap doen. Maar afgelopen 
winter kwamen daar meer fruitbomen en 
verschillende bessenstruiken bij.  En als 
straks het voorjaar goed op gang komt 
gaan ook  groenten en kruiden meedoen 
aan dit tuinfeestje. 

“Het idee voor een buurtmoestuin is 
ontstaan op de brainstormavond over 
de toekomst van de Blokhut,” zegt Anja 
Ligtenberg. Zij trommelde de mensen 
bij elkaar die hadden laten weten dat ze 
wel mee wilden doen in zo’n moestuin.  
Net na de zomer hebben die hun 
plannen op tafel gelegd en eigenlijk 
stond meteen al vast dat ze biologisch 
wilden tuinieren, zonder kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen.  Uiteindelijk zijn ze 
nog een stap verder gegaan door de tuin 
aan te leggen volgens de principes van 
permacultuur.

Geen kunstmest, wel paardenpoep
Stefan Pfundtner woont in de Irishof en 
brengt zijn ervaring met die vorm van 
tuinieren mee van de tuin op de High 
Tech Campus. Hij werkt er al jaren 
vrijwillig aan mee. “In de permacultuur 
bouw je nieuwe grondlagen met karton, 
paardenpoep en heel veel houtsnippers. 
Dat gaat composteren en in het voorjaar 
kun je daar je groenten in planten.” 

De fruitbomen mochten dit najaar al 
in de grond. “ We hebben met opzet 
ook bessenstruiken langs de hekken 
geplant, zodat iedereen straks onderweg 
naar de supermarkt lekker wat besjes 
kan plukken,” zegt Anja. Want tenslotte 
is de tuin er voor de hele buurt. “ Er is 
een kerngroepje van acht enthousiaste 
tuiniers, maar iedereen kan altijd 
meedoen. Het belangrijkste van de 
buurtmoestuin is dat we er samen aan de 
gang zijn.” Dat betekent ook dat er straks 
meer activiteiten komen die verband 
houden met de moestuin. “Met de oogst 
gaan we later koken met de buurt.”  

Je eigen AH-plekje in de tuin
Nog zo’n fi jn voorstel: wie enthousiast aan 
de gang is gegaan met de kweekpotjes 
van de AH-grootgrutter, maar geen plaats 
heeft om de plantjes in de grond te zetten 
mag dat doen in de buurtmoestuin. Daar 
is een stukje grond voor gereserveerd.

Sinds de NLdoet-dag heeft de 
buurtmoestuin een eigen gereedschaps-
schuurtje in een afgescheiden deel van 
de garage van de Blokhut. Daar is ook 
een koffi e- en theehoek ingericht. De 
groep timmerde ook een kweekkasje 
en op 16 april wordt er gewerkt aan een 
kruidentuin in de vorm van een spiraal. 
Die komt in de buurt van de pergola waar 
ook de barbecue staat. “Wij noemen het 
al de barbecuespiraal.” | TV

Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 
kinderdagverblijf op antroposofi sche 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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Irishistorie!
Het is 3 november 1944. Twee maanden na het bevrijdingsbom-
bardement in Eindhoven. In de kalme lucht boven onze buurt 
vliegt de Canadese RAF piloot MacDonald in zijn Typhoon IB. 
Wat een routine testvlucht had moeten zijn, ging helaas gruwe-
lijk mis en zijn vliegtuig eindigde in de Stuiverstraat. De piloot 
was op tijd weggekomen met zijn schietstoel, maar overleed 
uiteindelijk toch aan zijn verwondingen. En de Stuiverstraat? 
Twee huizen compleet weggevaagd, alleen een schuurtje 
stond nog overeind. Wie vandaag de dag door de Stuiverstraat 
wandelt, ziet dat nummer 29 en 31 anders zijn. Vanaf nu weet 
je waarom. |LH

Buurtworkshops in de Blokhut
De Blokhut wordt al veel gebruikt door de buurt: bijvoorbeeld 
voor quizzen, evenementen en pannenkoekenmiddagen. Maar 
er kan nog zoveel meer met de Blokhut. Wat dacht je van work-
shops? 

De Irisbuurt bruist van het (verborgen) talent het is zo leuk om 
dat talent door te geven aan je buurtgenoten! Zou je graag een 
workshop willen geven in de Blokhut dan kun je contact opne-
men met Nienke Flaman (email naar info@irisbuurt.nl), die als 
activiteitencoach je wegwijs kan maken in het organiseren van 
activiteiten in de Irisbuurt. Voor beschikbaarheid en reserveren 
van de Blokhut neem je contact op met Ria de Laat. 

Goed voorbeeld doet goed volgen, dus  organiseren wij op 
4 juni een Workshop Learning tower maken!

Ben jij een handige moeder of vader van een klein dametje of 
heertje die onder etenstijd maar al te graag mee kijkt tijdens het 
koken? Dan is een “learning tower” de ideale oplossing.

Wat is een learning tower? 

Een learning tower is een 
veilig opstapje waar kleine 
kinderen (tot een jaar of 3-4) 
op kunnen klimmen zodat 
ze op het aanrecht kunnen 
mee kijken/mee helpen. 
De basis is een Ikea Bëk-
vam opstapje waar we een 
multiplex frame omheen 
maken. Deze kun je thuis 
afl akken. Deelname aan de 
workshop bedraagt 35 euro 
(de kosten voor alle materi-
alen) en aanmelden kan tot 
uiterlijk 30 mei bij Okke via 
okkerd@hotmail.com. Het 
minimale aantal deelne-
mers is drie. I OH
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Nieuws van de 
bewonerorganisatie

De nieuwe-oude Sint Joris
Heel stilletjes heeft de Oude Sint Joris 
een nieuwe eigenaar gekregen: Nick 
Coolen gaat het oude kroegje een nieuw 
leven inblazen. 

Nick heeft spannende toekomstplannen 
voor de kroeg. Gezelligheid, gastvrijheid, 
plezier en muziek zijn het startpunt. Het 
is een jonge kastelein, maar met een oud 
horeca-hart. 

Persoonlijk ken ik maar weinig mensen 
die zo goed zijn in dit vak. Een mooie kop 
op een borrel, fl essengeluk en altijd een 
gezellig praatje: Nick kent zijn vak. 

Die passie zie je ook terug in de vernieuw-
de inrichting: weekenden en avonden 
lang heeft hij zelf geklust in zijn kroeg. 
Wat de toekomst van de oude Sint Jo-
ris met zich meebrengt is nog een beetje 
geheim. Breng gerust vast een bezoekje, 
misschien licht hij alvast een tipje van de 
sluier voor je op. | LH

De bewonersorganisatie heeft er de 
afgelopen tijd weer een aantal nieuwe 
leden bij gekregen en dat is geweldig, 
want dat biedt de oudgedienden de 
kans om na jarenlange inzet wat 
rustiger aan te gaan doen. Tonnie 
Vossen heeft besloten de bewoners-
organisatie te verlaten zodat ze meer 
tijd kan besteden aan haar andere 
passies. We bedanken Tonnie voor 
het zijn van de drijvende kracht achter 
vele grote Irisbuurtevenementen 
zoals de opschoondag, het Irisfes-
tival, de boomvlonder – teveel om op 
te noemen. Tonnie, je blijft actief in de 
buurt, maar we zullen je in de BWO 
ontzettend missen!

We heten Mark Schrurs welkom als 
nieuw lid. Mark woont in de Irishof en 
daarmee is ook het nieuwste stukje 
Irisbuurt vertegenwoordigd in de 
bewonersorganisatie!

De afgelopen weken zijn we druk 
geweest met onder andere het buur-
tinitiatief rondom de Geldropseweg, 
waarvan het verslag elders in de 
krant is terug te vinden. Ook staan de 
ontwikkelingen rond de Kanaalzone 
hoog op onze agenda. 
Wil je ook meedenken en meehelpen 
over en in onze wijk? Nieuwe leden 
zijn altijd welkom! Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met 
de voorzitter, Herman Elenbaas, via 
herman@irisbuurt.nl. I MV

Afhaalpunt Rechtstreekx 
in de Irisbuurt: 

van de boer op jouw bord
Vanaf 4 mei kun je in de Irisbuurt weke-
lijks verse producten afhalen die zo van 
de boer komen. Dat kan in het pop-up 
winkeltje van Arjanne Frenk in de God-
schalk Rozemondtstraat. Zij is de nieuwe 
wijkchef van Rechtstreex, een onderne-
ming die lokale versproducten verspreidt. 
Je moet je daarvoor eerst aanmelden op 
de website: www.rechtstreex.nl. Iedere 
vrijdag krijg je dan een nieuwsbrief met 
alle producten waar je uit kunt kiezen. Op 
woensdag van 16.00 – 19.00 uur kun je 
die bij Arjanne afhalen. Deze enthousias-
te Irisbuurter zorgt als extraatje voor een 
grote pan huisgemaakte soep. Inchrijven 
voor de nieuwsbrief van Ajanne kan op: 
https://www.rechtstreex.nl/rechtstreex-iri-
sbuurt. | TV

Heb je last 
van overgewicht? 

Weinig energie? 

Wil je gezonder eten?

Geldropseweg 111  |  5611 SE Eindhoven  |  Nederland
www.voeljegoedeindhoven.nl

info@voeljegoedeindhoven.nl  |  040 212 0029

Kom naar ons spreekuur iedere maandag van 10.00 - 11.00 uur

Kanaaldijk Zuid 13a
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Het is in de afgelopen 
weken een drukte 
van belang geweest 

rondom de bevrijdingsboom op het 
pleintje aan de A van Cortenbachstraat/
Lodewijk Houbenstraat. Met man en 
macht is er gewerkt aan het realiseren 
van de boomvlonders. Soms met meer 
man en soms met meer macht. Een harde 
kern was er nagenoeg dagelijks mee 
bezig. Ik zag het aan en moet bekennen 
dat mijn zeer beperkte bijdrage me een 
schuldgevoel gaf. Gelukkig is manlief op 
zaterdagochtend toch nog even in de 
overall geklommen om ook een kleine, 
naar zijn zeggen, niet noemenswaardige 
bijdrage te leveren. En daarmee is de 
familie-eer toch weer een klein beetje 
gered. Maar terug naar de boom. Zoals 
de overlevering zegt is de boom geplant 
na de bevrijding van Eindhoven door de 
bewoners van de Iriswijk. Er zou een fl es 
met de namen van deze bewoners onder 
de boom begraven zijn. Een andere 
versie is dat er een stalen kistje onder de 
boom begraven ligt met de namen van de 
mensen die in de oorlog bij de “goeien” 
(lees: anti-duits) hoorden. De plaque die 
bij de boom stond is helaas niet meer 
leesbaar, maar als het goed is ligt het 
origineel nog tussen de wortels. Ik krijg 
er visioenen van schatgraven bij. Midden 
in de nacht met mijn spade in de hand 
het geheim ontrafelen. Spannend. Maar 
ik laat de namenlijst toch maar liggen. De 

bevrijdingsboom. Ik vind het mooi dat hij 
er nog staat en ik vind het prachtig dat 
we met saamhorigheid en gezamenlijke 
inspanning ervoor proberen te zorgen 
dat hij er nog veel langer mag staan. 
Ik stel me voor dat de Iriswijk door 
de jaren heen nog steeds eenzelfde 
gevoel van betrokkenheid met elkaar 
en haar leefomgeving heeft als op het 
moment van het planten van de boom. 
En dat iedereen op zijn eigen moment 
en op zijn eigen manier een bijdrage 
levert aan het gezamenlijke belang van 
de wijk en haar bewoners. Ik ben blij 
met al het werk en moeite die anderen 
hebben gedaan om dit project van de 
grond te krijgen. De geldinzameling, de 
plannen, de uitvoering, gesprekken met 
belanghebbenden enzovoort. Respect 
daarvoor. Ik vind het heel erg mooi dat 
de bevrijdingsboom een nieuw leven 
wordt gegund. Hopelijk kunnen we ons 
nog heel lang koesteren onder het brede 
beschermende bladerendak. Voor mijn 
geestesoog worden taferelen gevormd 
waarbij we op warme zomeravonden 
onder het genot van een wijntje en goed 
gezelschap genieten van de boom, de 
vlonders en het pleintje. En nooit hoop 
ik een oorlog mee te hoeven maken, 
en onze kinderen ook niet. Dus de 
bevrijding zoeken we daarom maar in 
andere en kleinere dingen. Bijvoorbeeld 
de goede uitslag van het ziekenhuis of 
het losmaken van het knoopje van die 

te strakke spijkerbroek ’s avonds op de 
bank. Of de bevrijding van de vader van 
een wijkgenote. Hij is recent bevrijd van 
14 jaar dementie. Niet meer weten en in 
de war. Eindelijk rust. En vandaag ga ik 
mijn moeder bevrijden van de benauwde 
lucht in het revalidatiecentrum. Lekker 
in de rolstoel een stukje wandelen en 
genieten van de zon. Ik schud de winter 
van me af en bevrijd van kou en regen 
stap ik het eerste zonnetje van de lente 
in.

 Column Onze bevrijdingsboom
Door Jorinde

Colofon

Oplage: 1160
Redactie:
Noor Belgraver, Britt Beusen, Henk
kok, Margot Vermeulen, Jorinde 
Pranken, Tonnie Vossen (website),
Linda Hoogsteden (eindredactie),
Anneke Derkx, Odette Rooijmans,
Maurice Moll (Facebook), Anja van
der Werf (opmaak)

Tips, ideëen en artikelen zijn altijd
welkom. Het volgende nummer 
verschijnt in mei. Kopij inleveren vóór 
10 juli.

Iriskrant@gmail.com
Tonnie@irisbuurt.nl
info@irisbuurt.nl

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

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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