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De lelijkste weg van Eindhoven in
de mooiste buurt
Burgerinitiatief: Herinrichtig Geldropseweg
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Geldropseweg reden om de handen
ineen te slaan en een burgerinitiatief te
starten. Met dit burgerinitiatief willen we
het gemeentebestuur ertoe bewegen om
de herinrichting van de Geldropseweg
binnen enkele jaren te realiseren. Met
een burgerinitiatief kun je een kwestie
rechtstreeks op de agenda van de
Gemeenteraad zetten. Hiervoor zijn
250 geldige handtekeningen nodig.
Ondertekenaars moeten in Eindhoven
wonen, kiesgerechtigd zijn of 12 jaar en
ouder.

Op 23 september 2008 kopte het
Eindhoven dagblad al: ‘GELDROPSEWEG WORDT LAAN’. Dit naar aanleiding
van de presentatie in het stadhuis van
de ontwikkelingsvisie opgesteld door
stedenbouwkundig bureau Tarra, in
opdracht van de gemeente Eindhoven:
‘Dat er iets moet gebeuren aan de
winkelstraat, staat volgens bewoners en
winkeliers buiten kijf. Van de Ven (Tarra):
“De Geldropseweg mist nu duidelijk
sfeer.” De brede weg fungeert nu als
een barrière tussen de Iriswijk en de
Rochusbuurt. In de plannen van Tarra
wordt die barrière opgeheven door meer
‘doorsteken, verbindingen’ te maken.’
Tarra heeft in 2008 bewoners, winkeliers,
eigenaren, buurtorganisaties en allerlei
andere belanghebbenden uitgebreid
geraadpleegd. Er rolde een plan uit
waar bijna iedereen enthousiast over
was: Duidelijk afgescheiden rijbanen
voor het autoverkeer. Voldoende langsparkeerplaatsen,
afgewisseld
met
(echte) bomen! Vrij liggende fietspaden.

En voldoende ruimte voor voetgangers
met goede oversteekplaatsen.
Tot op heden is er verder niets met
deze plannen gebeurd. Eerst moest
gewacht worden op de realisatie van
de nieuwbouwplannen van Wooninc. op
de Geldropseweg. Vervolgens werd er
eindeloos gesteggeld over de aanleg van
een vrije busbaan. De herinrichting van
de Geldropseweg staat nu op de agenda
van de gemeente voor rond het jaar 2030.
Ondertussen blijft de huidige verschijningvorm van de Geldropseweg,
tussen de kruisingen met de VestdijkHertogstraat en Gabriel Metsulaan-Sint
Jorislaan, voor veel van de omwonenden,
bedrijven en passanten een doorn in het
oog. Eén grote, grauwe, ruim 12 meter
brede plaat van slecht onderhouden asfalt.
Schamele trottoirs aan weerskanten. Veel
onoverzichtelijke uitritten. Ongelukkig
geplaatste bushaltes. En weinig ruimte
voor met name voetgangers en fietsers.
Dit is voor de Rochusbuurtvereniging,
Stichting Irisbuurt, Bewonersorganisatie
Cingelshouck en winkeliers van de

Bij deze buurtkrant tref je daarom een
formulier aan waarmee je kunt laten
weten dat je dit initiatief steunt. Help je
mee om de Geldropseweg op de agenda
te krijgen? |LH
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Het bruist in de blokhut
De afgelopen maanden hebben we volop
kunnen genieten van de blokhut op haar
best. Tal van leuke activiteiten zijn er
georganiseerd door buurtbewoners en
de bewonersorganisatie. Zo heeft de
moestuin vorm gekregen, is er weer een
overheerlijk buurtetentje georganiseerd,
hebben we Engels kunnen kletsen en
hebben onze kinderen volop genoten
van de gezellige woensdagmiddagen in
de Blokhut.

En als kers op de taart: de vrienden van
de Blokhut hebben inmiddels al meer dan
160 donateurs gevonden waarmee we al
op 1/3de zitten van het benodigde geld.
Kortom: het bruist in de Blokhut!

Hoe het begon...
De eerste brainstormavond heeft het
enthousiasme in de buurt aangewakkerd.
In de vorige editie van de Iriskrant lieten
we al zien welke leuke initiatieven er zijn
bedacht. Maar om de blokhut te redden,
was er bovenop gezelligheid ook nog
een financiële kant. Onder andere door
de huurverhoging en het afbouwen van
de feesten in de Blokhut, moest er een
plan komen om geld binnen te krijgen.
Dat plan kwam er en ‘Vrienden van de
Blokhut’ werd geboren.

2

Wie zijn die vrienden?
Door weer en wind gingen vrijwilligers
bijna alle deuren in de buurt af om het
verhaal uit te leggen en zo buurtbewoners te overtuigen om vriend te worden
van de blokhut. En met resultaat! De
eerste 160 donateurs zijn al binnen.
Okke Hendriksen, voorzitter van de Blokhut: “we hopen dat er door alle gezelligheid het komende jaar nog meer mensen
vriend willen worden, we zijn pas op
1/3de, maar het is een schitterende start!
Met deze eerste resultaten kunnen we
ook de gemeente laten zien dat de blokhut het kloppende hart van de Irisbuurt is
en dat is hard nodig.”
Ga je gang!
Dat bruisende gevoel in de Blokhut willen
we heel graag vasthouden, maar daar
hebben we wel de hele buurt voor nodig.
Zo is het fijn als er af en toe wat andere
Irisbuurtmama’s pannenkoeken komen
bakken op woensdag of komen knutselen. Of misschien lijkt het je wat om een
buurtetentje te organiseren, een sjoelwedstrijd, een kinderdisco of wat dan
ook. Voel je vrij om iets te organiseren,
want de blokhut is van iedereen!
Buurtcoach
Heb je een idee en wil je hiermee aan
de slag? De bewonersorganisatie heeft
een formatje hiervoor opgezet en een
aantal buurtcoaches gevonden die je
hierbij kunnen helpen. Bij wie moet je bijvoorbeeld zijn om de Blokhut te reserveren? Wie kan er flyers maken? Is er geld

Winkelen
Als ik je tegenkom bij de Jumbo
Niemand weet dat ik je zo graag mag
Maar als ik je dan zie
Zeg ik alleen maar dag
Toon Roosen
Iris Art

beschikbaar voor mijn idee? Heb ik een
vergunning nodig? Buurtcoaches Nienke
Flaman, Herman Elenbaas en Okke Hendriksen helpen je graag op weg!

In de volgende editie van de Iriskrant
stellen we ze aan je voor. Maar voor nu?
Spreek ze aan in de supermarkt of stuur
even een mailtje naar: info@irisbuurt.nl.
|LH

Muzikale
(buurtge)noten

Halloween!

Het Iriskoor in onze wijk heeft
inmiddels haar 2-jarige bestaan
gevierd. En met 18 vaste leden
en twee prospects is het koor
levendiger dan ooit! Hoewel het
koor oorspronkelijk is opgericht
voor- en door wijkbewoners zijn er
inmiddels ook enkele koorleden
aangesloten die op een andere
manier verwant zijn aan de Irisbuurt,
zoals voormalige buurtbewoners,
familie of vriend(inn)en.
Onder de bezielende leiding van
dirigente Dore van Deijck wordt er
iedere twee weken gerepeteerd.
Niet iedereen kan noten lezen of
heeft ervaring met zingen, maar
iedereen is welkom en al zingend
wordt er van elkaar geleerd. Noten
en tekens worden uitgelegd als je
wilt, waardoor het makkelijker is om
mee te zingen. Maar ook zonder
deze kennis lukt het best.
Na een warmingup van de stembanden en wat ontspanningsoefeningen
kan begonnen worden met het
serieuzere werk.
De
gezongen
arrangementen
verschillen behoorlijk. Met het
grootste gemak wordt overgestapt
van de Beatles naar Leonard Cohen
of naar Taizé-muziek, een canon
of een middeleeuws drinklied. Juist
al die verschillende muziekstijlen
maakt het tot een inspirerend geheel
dat niet snel verveeld. Regelmatig
worden er nieuwe nummers toegevoegd zodat er voldoende
afwisseling en uitdaging blijft.
Tijdens
de
nieuwjaarsreceptie
bij de Blokhut laat het koor ieder
jaar een selectie uit het repertoire
horen. Het is belangrijk om het
evenwicht in de stemmen te
behouden. Zo is er behoefte aan
de wat zwaardere stemmen (bas
en tenor) en zijn de sopranen op dit
moment in de absolute meerderheid.
Belangstellenden kunnen mailen
naar iriskoor@outlook.com. |JP

Freekje Groenemans
Kinderfotografie

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

De mooie baby- en kinderfoto’s bij je
thuis of op lokatie
www.freekje groenemans.nl
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“Over smaak valt wel te twisten”

Henny en Jan naar Afrika

De twee jonge eigenaren van de Bottle Shop
twisten graag over smaak, het liefst over die in
bieren en wijnen. Sinds begin december 2015 is
hun winkel op de Geldropseweg, recht tegenover
de Jumbo, open. De Iriskrant ging op bezoek.
Sinds een paar jaar werken ze al samen, maar dan in de
webshop ‘Hopsandbarley’ die uitsluitend kwaliteitsbieren
verkoopt. Erwin Blom en Frans Wols kennen elkaar al
langer, vanuit hun jeugd in Best. Na omzwervingen in de
bouwkunde, technische bedrijfskunde en diverse banen
namen deze rationele heren een dapper besluit. “We
besloten in het diepe te springen en ons hart te volgen”.
Smaakvolle wijnen en bieren op de markt brengen met een
constante kwaliteit. Bovendien willen ze klanten niet alleen
een goed product verkopen, maar ook een smaakadvies
geven. ‘Smaak kan je objectief vaststellen’, zo leggen ze mij
uit. Bitter, zoet, zuur, zout en vettigheid definiëren smaak.
Je zou het kunnen vergelijken met een formule. Maar of je
iets lekker vindt smaken, ‘daarover kunnen de meningen
wel verdeeld zijn’.
Biersommelier en register vinoloog
Smaakdeskundige, dat word je niet zomaar. Erwin
volgde een opleiding als register vinoloog en Frans
studeert in September 2016 af als biersommelier aan een
instituut in Oostenrijk. “Zeg maar dat ik word opgeleid als
bierambassadeur”, vertelt hij. Maar dat lijkt mij toch wat te
bescheiden. Want beide heren hebben leren proeven tijdens
hun opleidingen. “Dat kan je zeker trainen”, zegt Erwin.
In de Bottle Shop staan de bieren en wijnen om en om in de
vakken, gerangschikt op smaak. Van strak en fris naar voller
en donker achterin de zaak. Wat je ook kiest, “wij staan
garant voor constante kwaliteit en er is niets aardiger dan
iemand die terugkeert en ons vertelt of ons smaakadvies
aan tafel goed uitpakte”. |HK

Henny en Jan waren meteen enthousiast
en meldden zich aan. Een half jaar
geleden zijn ze in een bijzondere situatie
terecht gekomen, waardoor het maken
van keuzes in een ander licht is komen
te staan. Binnenkort vliegen zij naar
Gambia. Hun basisverblijf is Tanji in
Gambia en Kafountine in Senegal, twee
kustplaatsen. Vandaar uit gaan zij op
pad: Jan gaat een fotopresentatie van de
verschillende projecten maken. Henny zal
ondersteuning bieden bij verschillende
projecten, o.a. huishoudscholen, en
begeleiding bieden aan de leerlingen.
Verder staat er niets vast en gaan zij met
veel plezier dit bijzondere avontuur aan!
In december 2015 hoorden Henny en Jan
via een vriendin over de mogelijkheden om
vrijwilligerswerk te doen bij de organisatie
www.goforafrica.nl. Zij hebben tot doel
jongeren van ROC’s op een avontuurlijke
manier kennis te laten maken met andere
landen en hun culturen. Dit doen zij door
oude opgeknapte auto’s, in 3 weken tijd,
vanuit Nederland door de woestijn naar
Senegal te brengen. Als donatie laten zij
de auto’s daar achter en de jongeren gaan
vervolgens 7 weken vrijwilligerswerk doen
bij verschillende projecten, zowel op het
gebied van onderwijs (o.a. autotechniek,
elektrotechniek, huishoudelijk onderwijs)
maar ook binnen zorginstellingen.

Naast de verschillende projecten die
‘Go for Africa’ ondersteunt, verzamelen
zij ook spullen die nodig zijn voor de
projecten. Deze worden op dit moment
per containerschip vanuit Antwerpen
naar Gambia vervoerd. Henny en Jan
hebben hier ook veel werk voor verzet en
willen iedereen hartelijk bedanken voor
de ingeleverde spullen.
Het transport is nu voorbij. Donaties
zijn
nog
steeds
welkom:
NL05ABNA0980119413 tav Go for Africa,
onder vermelding van Team 16 Creatief.
Op vrijdag 12 februari kun je komen
smullen in de Blokhut, de opbrengsten
zijn voor “Go for Africa”. | NB

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

DE FONTEIN

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

Gabriël Metsulaan 112
Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27

Hereniging Huize
Dubbelvla
Jarenlang hadden Anneke Dekkers
en Jan Vrolijk het heel gezellig met de
studenten die in het pand naast hen
woonden. Tongelresestraat 40 werd
in 1988 een studentenhuis: ‘Huize
Dubbelvla’. Todat de sloophamer
kwam en er op dezelfde plaats een
appartementencomplex verrees. Op
27 december vorig jaar troffen ze
elkaar weer, thuis bij Anneke en Jan.

Het werd een reunie van 20 personen,
inclusief Harm en Kitty die inmiddels
in Amerika wonen. Jan, sinds het
laatste buurteten kent de Irisbuurt zijn
kwaliteiten als chef-kok, zorgde voor
een smakelijke dis. Met als toetje?
Dubbelvla natuurlijk, in de luxe variant.
De studenten haalden in 1996 de
krant, omdat ze met pallets van het
toenmalige Drankurgel een vredesvuur
op straat hadden aangestoken. Dat
mocht niet en dus kwam de brandweer
om het te blussen. Volgens het artikel
in het Eindhovens Dagblad was dat
ook het enige moment geweest in die
nieuwjaarsnacht waarop de brandweer
in Eindhoven was uitgerukt. | TV

IRIS
VEGETARISCH RESTAURANT

Dagschotel à 9,90 (incl. salade-buffet).
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en
nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag
van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Voorterweg 168 tel. 212.34.66

www.defonteineindhoven.nl
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Hulp in de buurt

Naar de winkel? Neem
iets mee voor je buur!
Heb jij ze ook ontmoet? Die paar
enthousiaste (ex-)studenten die deur
aan deur gingen om te vertellen over
de door hen bedachte app Winckle.
De student vertelde over een app die
hij samen met huisgenoten ontwikkeld
had en nu onder de aandacht van
buurtbewoners wilde brengen.
Een app met het sympathieke doel om
elkaar te helpen met boodschappen
doen. Handig, als je net dat ene
ingrediënt vergeten bent te kopen en

Elkaar helpen, dat past wel bij de Irisbuurt.
Maar soms komen we er niet zelf uit. En
dan is het toch wel fijn om te weten dat er
ondersteuning is. Anja en Wendy van Wij
Eindhoven stellen zich voor:
“Geef iemand een vis en hij heeft
vanavond te eten. Leer hem vissen
en hij heeft iedere avond te eten.” Dat
is de visie van Wij Eindhoven. En dat
past dan weer wel in onze buurt. Geen
betuttelende zorginstantie die ons vertelt
wat we moeten doen. Maar iemand die
op maat kijkt hoe die ons vooruit kan
helpen. Met de hulp van de buurt, familie
en professionele zorgverleners.
Sinds september vorig jaar is Wij
Eindhoven onafhankelijk aan het

werk in onze buurt. Binnen het team
van 11 generalisten helpen Anja en
Wendy mensen binnen de ring met
allerlei vragen. Denk bijvoorbeeld aan
ouderenzorg, opvoedingsondersteuning,
psychiatrische
zorg,
financiële
ondersteuning, eenzaamheid. “Samen
kijken we hoe we jou weer op weg kunnen
helpen.”
Maar het werkt ook andersom. Heb je
nog wat uurtjes in de week over? Anja en
Wendy kunnen nog heel wat vrijwilligers
gebruiken. Bijvoorbeeld een praatje
maken met mensen van het Wilgenhof
of boodschappen doen voor een zieke
buur. Of de hond uitlaten van iemand die
dat zelf niet meer zo te been is. Samen
komen we een heel eind! |LH

je eigenlijk niet meer terug kunt of
wilt naar de winkel. Of wanneer je om
welke reden dan ook even niet in staat
bent om zelf naar de winkel te gaan.
Zet je boodschappen op de app en een
buur die toch nog naar de winkel gaat
kan het voor je meenemen. Afrekenen
kan ook via de app. Ideaal toch? Je
kan de app downloaden in de App
store of via Google Play. Volgens de
studenten is de groep inmiddels groot
genoeg om echt aan de slag te gaan.
We zijn benieuwd! |LA
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Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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konsjerto
Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon.
HIL ARISCH CLOWNSCONCERT VOL GOEDE BEDOELINGEN
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

www.arnohuibers.nl
Zie voor info www.arnohuibers.nl

“ De oorsprong ligt in Lourdes. Dat klinkt
gek als je beseft dat ik er altijd heel
sceptisch naar gekeken heb. Maar dat
veranderde op slag toen ik als begeleider
van de Lourdesreizen meeging. Vanaf
dag een was ik verkocht. En gaandeweg
ben ik ook verliefd geworden op de
doelgroep.”
Dat zegt Maurice van Hintum. Hij woont
in de Johannes van Eindhovenstraat
waar op het moment van het gesprek
muziek uit de vroege jaren zestig te
horen is. Die komt uit een playlist voor
de inloopmiddagen in De Buut. “Het is
de muziek waarop de senioren van nu in
hun jonge jaren dansten. Die herkennen
ze, dus die draaien we dan ook.”
In Lourdes maakte Maurice kennis met de
commercie van Lourdes, maar hij zag ook
de andere kant. “ De VGZ organiseerde
die reizen al jaren en dat deden ze heel
goed,” zegt Maurice vol bewondering
over de gestroomlijnde organisatie. “Wat
daar gebeurde was dat mensen zich
herkenden in iets gemeenschappelijks.
Ze hadden allemaal iets: pijn, verdriet,
ziekte. Maar ze waren ook verbonden
door het katholieke geloof. Op grond van
dat alles waren ze in Lourdes allemaal op
zoek naar ‘iets’.”
‘Ik heb daar ongelofelijke levensverhalen
gehoord’ “Wat ik daar zag was dat
mensen in zo’n setting hun eigen verdriet

kunnen relativeren. Je hoorde ze soms
ook zeggen:” Ja maar wat die of die heeft
meegemaakt is heel wat erger.” Veel
Lourdes-gangers bloeiden ook op omdat
ze ineens weer onder de mensen waren.
“Ze kwamen in een sociale omgeving die
ze thuis niet meer gewend waren. Vaak
waren ze door ziekte of verlies van hun
partner heel sociaal-arm geworden. In
Lourdes gingen ze weer stralen”

de rolstoel van een ander lopen. Dat is
bijna niet te geloven. Voor mij is juist dat
het wonder van Lourdes. Niet genezing
van een ziekte, maar genezing voor het
moment.“

Waardevol vond hij die ervaring. Zo sterk
zelfs dat het hem bracht tot de bewering:
“..dat ik een week per jaar katholiek ben
en dat is in Lourdes.”

Buurten in de Buut
Samen met de KBO organiseren Maurice
en Yolande elke derde woensdag van
de maand een inloop in de Buut. “Heel
laagdrempelig. Alles kan, niets moet.
Er is koffie, thee en een kuukske. Wij
organiseren niets, we faciliteren alleen
het moment. We noemen het buurten in
de Buut.” Leeftijd is niet belangrijk, hoewel
de meeste bezoekers een respectabele
leeftijd hebben. “We willen juist leeftijden
verbinden, zelf zitten we ook niet in die
doelgroep.” Mogelijk wordt het later nog
uitgebreid met gezamenlijke maaltijden.
Maurice en Yolande zijn gastheer en
gastvrouw. Ze heten iedereen welkom,
schenken een drankje en maken
een praatje. “We willen mensen zich
vertrouwd laten voelen. Later ontstaan er
misschien andere dingen. “

Een lach en een traan gingen door
elkaar heen. “Ik heb daar ongelofelijke
levensverhalen gehoord,” zegt Maurice.
“Die verhalen kwamen vanzelf.” Het
ontroerde hem dat mensen ondanks
hun eigen ellende toch nog de kracht
hadden om voor elkaar te zorgen. “ Op
het vliegveld in Eindhoven moesten ze
nog geholpen worden maar na een paar
dagen in Lourdes zag je ze soms achter

“Tarantino is geboren met het woord ‘briljant’ op zijn pamper gestempeld”
Eindelijk was het dan zover.
De nieuwste film van mijn
absolute favoriete regisseur
is te zien. Altijd een moment,
pak hem beet één keer in
de twee jaar, waar iedere
filmliefhebber naar uikijkt. Als
groot fan heb ik ‘The Hateful
Eight’ daarom ook bekeken
in Eye Amsterdam op 70 mm.
Dat wil zeggen dat de film is gedraaid
namens de uiterwetse gebruiken die
de film een prachtig ouderwets tintje
meegeven. The Hateful Eight is de
absolute wereldklasse van film anno
2016. Quenten Tarantino is geboren
met het woord ‘briljant’op zijn pamper
gestempeld. Wat een film.. Een aantal

premiejagers raken samen met
een gevangene opgesloten in een
herberg als er een sneeuwstorm
plaatsvindt. Echter gaat dit
niet zonder problemen. Wat
we hier zien is hogeschoolfilm.
De kwaliteit van de dialogen
is absoluut buitenaards. Een
meesterlijke maar toch moderne
western, want ik vind niet dat
deze filmstijl veel lijkt op die van
de ouderwetse westerns. Perfect
gecaste met een uitstekende
Samuel L. Jackson, Tim Roth
en Walton Goggins. Samen met
Straight Outta Compton spant
deze film wat mij betreft de kroon
van beste film van 2015.

filmtip

Arn
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Maandelijkse inloopmiddagen in De Buut: ‘ Alles
kan, niets moet’
Toen de Lourdesreizen stopten omdat
de VGZ ophield met de organisatie
ervan, wilde Maurice ‘iets’ van Lourdes
naar Eindhoven halen. Samen met
Yolande Voskes, een van de andere
begeleiders, krijgt die wens nu handen
en voeten in De Buut, het buurthuis van
de Rochusbuurt en de overbuur van
Yolande. “ De Lourdesreizen brachten
mensen samen die nauwelijks nog de
deur uitgingen. Ze haalden kracht uit het
samenzijn in Lourdes. Dat proberen we
nu met inloopmiddagen weer op gang te
brengen.”

Het leukste succesje totnutoe? Een
mevrouw die lid is van een koor en opriep
voor meer leden en een van de andere
bezoekers bleek geinteresseerd en is
inmiddels mee gaan zingen.
“We willen het heel eenvoudig houden, “
stelt Maurice nog maar eens. “ Ik weiger
te geloven dat mensen de behoefte
niet zouden hebben. Niemand kan toch
zonder sociale contacten? “
De eerstvolgende inloopmiddag is op 17
februari, om 15.00 uur. En iedereen, echt
iedereen, is welkom. |TV
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Buurkracht, wa’s da nou weer?
In de Franciscus Sonniusstraat woont Irmy van Paassen, samen met haar vriend. Zij werkt voor de organisatie
Buurkracht. Die helpt initiatiefnemers in een buurt die op energie willen besparen. Dat kan vele vormen
aannemen van isolatie tot vervanging van dure apparaten, samen zonnepanelen inkopen, een elektrische
laadpaal aanvragen, enz.

Deze keer neem ik jullie mee op een
alleraardigst
rondje:
“Fietsrondje
Geldrop-Mierlo” wat zeker de moeite
waard is om eens te fietsen. Ze is
nog jong (2014), de bordjes staan er
fris en vrolijk bij en het pad is nog niet
uitgesleten! Wat een crypties begin, van
een gewoon fietsrondje?

Voordat de reis begint wil ik jullie een
tip meegeven: mocht 3de kerstdag ooit
nogeens op een zondag vallen en je
vertrekt rond 10.00u. om dit Rondje te
fietsen met een schrale, koude wind om
je heen...........drink lekker thuis eerst een
geurige kop koffie.......!
Het kanaal neem ik als startpunt. Een
klein stukje geschiedenis: Eindhoven
was begin 1800 niet aangesloten op een
spoorlijn of kanaal. In 1843 besloot de
gemeente op eigen kosten een aansluiting
te maken op de Zuid-Willemsvaart. Tot op
nu is het 14 km. lange kanaal nog steeds
eigendom van de gemeente Eindhoven.
De scheepvaart is verdwenen, maar
roeiers en vissers maken er veel gebruik
van. Langs dit kanaal is een prachtig
fietspad aangelegd en is het heerlijk
genieten in het natuurgebied.
Na Geldrop ga je linksaf richting Gulberg,
wat erg verrassend was: zoveel ruimte
en stilte.......echt prachtig! De Gulbergen
is een landschap ontstaan uit restafval.
De heuvels zijn de hoogste van NoordBrabant - bij helder weer is Roermond tot
Moerdijk zichtbaar. Voorheen was hier de
Vuil Afvoer Maatschappij gevestigd. In
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het verleden werden mest en afval uit het
westen per spoor hiernaartoe gebracht
en gecomposteerd voor het verbeteren
van de omliggende arme gronden.
De tocht gaat verder langs Dierenrijk,
Heideschoor, Luchten, naar Partycentrum
“Aardsborsthoeve”.
Hier
is
een
keuzemoment: rechtsaf voor de 36 km. rit
of linksaf met een lus van 14 km. er extra
bij. Ik ging voor deze laatste optie.....! Al
vrij snel kwam ik in Mierlo aan en dacht:
“Nu is het toch wel tijd voor een lekkere
boterham met een warme chocomelk”,
maar wat schetste mijn verbazing......er
was geen enkele gelegenheid open! Of
toch? Ik zag een terras bij cafe ’t Spitje
en tot mijn grote stadse naiiviteit stonden
alle stoelen en tafels gewoon los, zonder
kettingen met sloten......los, echt los met
nog plantjes op de tafels, ook los!!! Met
warme blijdschap van binnen, pakte ik
m’n boterham en bidon met “ijswater”
en ging eens heerlijk zitten genieten van
deze belevenis in hartje Mierlo bij een
gesloten cafe, maar met open terras!
Hetgeen bij deze plek beschreven
staat in de beschrijving, neem ik zeker
ter harte: “Na een keer de sfeer, onze

gastvrijheid en service te hebben
ervaren, komt u zeker terug!” Volkomen
“opgewarmd” zette ik de tocht voort door
Mierlo, waarna er vele en vele kilometers
langs weilanden volgden. Hier kreeg ik
het moeilijk: koude handen en voelde dat
er iets van verzuring in m’n benen kwam.
“Toch maar doorfietsen en ’t zal dan wel
overgaan” dacht ik, maar dit ging niet
over! Bij Oeijenbraak zag ik dat het nog
20 km. was naar huis en kreeg ineens
een ware dip! Toch ben ik op de fiets
blijven zitten en al pratende tegen een
vogeltje, lama en schaap, mijzelf weer
“fit” gekregen. Het ging weer zo goed,
dat ik onzettend genoot van de ‘kale’
kilometers over de Strabrechtse Heide wat is dat toch een prachtig gebied.
Aangekomen
bij
Hoog
Geldrop,
Genoenhuis en Gijzenrooi, nam ik de
kortse weg naar huis, waar ik na dit
“speciale rondje” van 48 km. warm
welkom werd geheten door Muis & haard!
Deze fietsronde is te koop bij het VVV en
alle horecagelegenheden in Geldrop en
Mierlo - als ze open zijn....!De route wordt
aangegeven middels 6-hoekige bordjes.
|NB

Waarom Buurkacht?
Net voor de jaarwisseling ging de
Iriskrant op bezoek bij Irmy. Zij is een
zogenaamde
buurtbegeleider
van
Buurkracht. ‘Buren’ werken samen aan
energie besparingsdoelen die ze zelf
bepalen. Elke enthousiaste groep van
minimaal 4 buurtbewoners (‘buren’)
wordt door Buurkracht met raad en daad
ondersteund. Het is een initiatief van
Enexis Holding NV. Dat is een zogenaamd
netwerkbedrijf . Zij onderhouden en
beheren vanaf 2016 in Eindhoven de
gas- en elektriciteitsnetwerken.Enexis
heeft groot belang bij het werk van
Buurkracht. Door de grotere aandacht
voor
duurzaamheid,
zonnecellen
op daken, elektriciteit terugleveren,
elektrisch opladen van auto’s enz.
worden
de
stroomnetten
anders
belast dan voorheen. “Leren vanuit de
praktijk is voor hen het doel”, zegt Irmy.
Enexis verzamelt zo inzicht hoe ze
hun onderhoud en investeringen aan
moeten passen aan die nieuwe situaties.
Dat doen ze door buurtbegeleiders.
zoals Irmy, buurtinitiatieven te laten
ondersteunen met organisatiekracht en
concrete producten en diensten.
Inzicht krijgen in je eigen verbruik
“Op dit moment zijn er 103 buurten,
waarvan 2 in Eindhoven, die Buurkracht

assistentie vroegen en kregen. In
onze stad is een groep actief in het
Vonderkwartier”, vertelt Irmy.
Allereerst zet Buurkracht in op het
verkrijgen van inzicht in verbruik van
gas en elektriciteit. Dat doen ze door de
initiatiefnemers en buurtbewoners gratis
een slimme meter, verbruikstekkers of
infrarood camera’s ter beschikking te
stellen. “Ken je je verbruik, dan weet je
als bewoner beter hoe je je euro’s het
snelst kunt terugverdienen”, legt ze uit.
“Ook helpen we bij de communicatie
toegesneden op je eigen buurt, door
flyers te maken, een webpagina in te

richten, buurtbijeenkomsten te faciliteren
met een drankje, een filmpje”. Een
buurtbegeleider besteedt de helft van de
tijd aan het zoeken van nieuwe initiatieven
en de andere helft aan ondersteuning
van actieve buurten. Irmy: “Ik ondersteun
er in Zuidoost Brabant nu twaalf, maar de
Irisbuurt zou daar nog best bij kunnen’.
“Lekker dichtbij, dan hoef ik ’s morgens
niet in mijn elektrische auto te stappen”
Interesse? Laat het de redactie weten!
We kunnen mogelijke initiatiefnemers
met elkaar en met Irmy in contact
brengen, indien gewenst. |HK

Kanaaldijk Zuid 13a
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Maak kennis met de winkeliersvereniging van de
Geldropseweg
Een jaar geleden komen zeven bedrijven gelegen aan de Geldropseweg bij elkaar. Er zijn ideeën voor het
oprichten van een winkeliersvereniging. Wie zijn deze bedrijven en hoe staat het inmiddels met de plannen?

Arches Architecten, Bloemmarie, Coffeeshop Euro-Garden, Copy & Co, Hans
Bonnema Schoenmakerij & Sleutels,
Jumbo Supermarkten en WickedWigs
namen het initiatief om een winkeliersvereniging voor de Geldropseweg op te
richten. De groep is het afgelopen jaar
veelvuldig samen gekomen en de eerste
resultaten zijn al zichtbaar.
Marieke Verhees van Bloemmarie vertelt:
“Er zijn plantenbakken en ijzeren bankjes geplaatst en banieren neergehangen.
Een Facebook pagina is in het leven
geroepen en een fris logo ontworpen. We
zijn nog niet officieel ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, maar dat zijn we
wel van plan”.
De winkeliersvereniging is ontstaan
omdat iedereen van mening was dat het
belangrijk is dat de bedrijven gevestigd

aan de Geldropseweg elkaar regelmatig ontmoeten met als doel samen sterk
te staan. De vereniging heeft namelijk
een mooie visie voor de toekomst! Een
groenere en veiligere Geldropseweg, die
beter toegankelijk is en een weg die ook
meer sfeer en gezelligheid uitstraalt. Ook
met name de uitstraling van de straat
is voor veel winkeliers een doorn in het
oog. Iedereen racet met de auto door de
straat heen, terwijl er echt unieke winkels
aan de straat liggen en die verdienen
de aandacht. Aan de uitstraling van de
straat kan de vereniging een wezenlijke
bijdrage leveren.

en de straat nodigt uit om even te stoppen en de winkels te bezoeken. Er zijn
genoeg mogelijkheden om de Geldropseweg mooier in te richten”.
En dat zou mooi zijn voor de winkeliers,
maar natuurlijk ook de bewoners van de
Irisbuurt. Over een jaar komen we nog
eens terug en kunnen we kijken waar de
vereniging dan staat.
Heb je vragen, suggesties of ideeën loop
gerust binnen bij één van de genoemde
zaken! |BB

Zo hebben de bedrijven al aan tafel gezeten met de gemeente. Daar zijn de eerste
stappen naar deze groenere en veiligere
omgeving gemaakt, door bijvoorbeeld
het plaatsen van de plantenbakken en
bankjes. De gemeente staat open voor
de ideeën van de vereniging en dat is
een mooi begin!
De straat ziet er nu op sommige stukken
verloederd uit, stoeptegels zijn ongelijk
en de weg is een lappendeken. Sfeer is
dus een belangrijk punt voor de vereniging. “Door de straat te ‘vergroenen’, krijg
je ook meer veiligheid” zegt Marieke van
Bloemmarie. “Auto’s rijden minder snel

Like de Facebook pagina van de
Geldropseweg en blijf op de hoogte
van alle ontwikkelingen, acties en
nieuwe winkels: https://www.facebook.com/geldropseweg/

Running diner
Het was weer een heerlijk culinaire
ontmoeting met de mensen uit de Irisbuurt. Op zaterdag 7 november organiseerde Margot, Emile en Fancy het
Running dinner. Hennie had het stokje
overgedragen met digitale onderleggers
en een dosis positieve energie.
Een mooie samenwerking tussen mensen
van de Irisbuurt en Cingelshouck om met
een culinaire route nieuwe contacten
te leggen of bestaande te verstevigen
en een kans om zonder gene eens bij
iemand anders binnen te kijken.
Zelf begonnen we het voorgerecht bij
twee jonge Spaanse dames in de Havensingel. Heerlijke Spaanse tortilla en tapas
van thuis met een interessant gesprek
wat de dames bewogen had om naar
Nederland te verhuizen en hier te gaan
werken. Ze hadden het in Eindhoven in
ieder geval zeer naar hun zin en voelen
zich zeer gastvrij ontvangen.

Wel schrijnend dat er een paar dagen van
tevoren bij ze was ingebroken en laptops
enz zijn meegenomen.
Het tweede adres was in onze eigen deel
van de wijk. Met mensen die we nog niet
kennen, die een heerlijke pompoentaart
met frisse paddestoelen salade hadden
gemaakt, mooi om ook in je eigen wijk
een keer rustig met elkaar uitgebreid
kennis te kunnen maken.
Het toetje was bij ons zelf thuis met 8
personen totaal. Warme zelfgebakken
appeltaart en kaneelijs werd goed
ontvangen. Het was zo gezellig dat we
bijna vergaten om naar de Blokhut te
gaan voor de afsluitende koffie en thee
met een borreltje.
Met een groep van 40 mensen werd de
avond goed afgesloten. Een applaus
voor de organisatie en alvast uitkijkend
naar de volgende keer! | Fancy

Donatie Boomvlonder

Sint Lucas bouwt aan onze website

Het Oranje Fonds heeft de aanvraag
voor de boomvlonder gehonoreerd. We
krijgen ruim 300 euro. Dat besteden
we aan mulch (soort compost voor de
lindeboom). Op 12 maart is er een NL
Doet-actiedag rondom de boom - we
gaan dan voorbereidend werk doen voor
het storten van de mulch en de bouw van
de boomvlonder op 26 maart.

Studenten van het Sint Lucas college in
Eindhoven gaan onze website opfrissen.
Of beter gezegd: ze gaan bouwen aan
een nieuwe website, want de huidige is
na jarenlang gebruik nogal verouderd.
We zijn toe aan iets nieuws. En dat we
daarvoor kunnen samenwerken met
vormgevingsstudenten van dit creatieve
bolwerk is iets om heel blij van te worden!

Nieuws van de
bewonerorganisatie

Het was u wellicht al opgevallen: het
alcoholverbod is weer ingetreden in
de wijk. Doordat er lange tijd nauwelijks meldingen van overlast bij de
gemeente binnen kwamen werd het
alcoholverbod opgeheven. Gelukkig
ziet de gemeente nu toch de noodzaak in van dit verbod. Vooral in het
speelbos is vaak sprake van alcoholoverlast. Blijft u vooral melding maken
op het moment dat u overtredingen
signaleert; op deze manier kan de
gemeente het beleid blijven handhaven. Melden kan via het inwonersplein van de Gemeente Eindhoven
(telefoonnummer 14040) of bij de
politie (0900-8844).

HOE HEERLIJK..............
Waren de oliebollen/appelbeignets
toch 31 december die in de kraam
verkochten werden in de Jumbo......
en helemaal omdat van elke
verkochte bol/beignets een groot
deel naar de spaarpot van de
boomvlonder kon gaan! De Jumbo
heeft besloten om Hoofdsponsor te
worden van de boomvlonder, rond
de ‘Bevrijdingslinde’ op het plein aan
de Adolf van Cortenbachstraat. Deze
buurtsuper heeft een warm hart voor
onze wijk en wil graag meewerken
om de vlonder te realiseren. In maart
volgen
verschillende
‘JumBoomacties’, dus blijf de website www.
irisbuurt.nl en ’t OOG volgen. |NB

Kinderdagverblijf

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:
• 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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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.

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
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Door Jorinde

Column
Er zijn periodes in
mijn leven waarin
ik meer dan anders
geconfronteerd wordt met de dood. En
dan bedoel ik niet persé dat er meer
mensen in mijn omgeving overlijden. Het
is meer dat de dood op verschillende
manieren op mijn pad komt. Ik vind dat
niet erg. Ik geloof in reincarnatie en
dat maakt de dood ook tot iets moois.
Het leven is voor mij een leerproces.
Iedereen is vrij om daar anders over te
denken, maar dit is mijn overtuiging. Ik
kijk niet zoveel televisie maar deze week
viel ik verschillende keren middenin
een programma over mensen die
binnen afzienbare tijd zouden komen
te overlijden. Het ene ging over jonge
mensen met een diagnose (veelal kanker)
en de andere over hoe mensen na de
diagnose hun leven inrichten en met
welke emoties ze te maken kregen. Het
viel me op hoe relaxt de geïnterviewden
leken te zijn. Geen wanhoop, geen
paniek. Alhoewel ze aangaven dat ze dat
toch wel eens voelden. Stuk voor stuk
mooie mensen. Ik weet dat er ook in onze
wijk verschillende bewoners zijn die in
verschillende stadia van dit proces zitten.
Mensen die onlangs de diagnose hebben
gekregen, mensen die weten dat ze nog
slechts een beperkte tijd te gaan hebben
in dit leven, mensen die in de laatste fase
zitten en op korte termijn zullen sterven
en mensen die recent zijn overleden. En

Het is een mooie dag
er zullen altijd weer nieuwe “gevallen” bij
komen. Een van onze kinderen zei deze
week gekscherend: “Mam je bent al 50
dus je bent nog maar een stap van je kist
verwijderd”. Hij meende het niet en we
lachten er om, maar toch. Wie zegt dat
het niet zo is? Zitten we niet vanaf onze
geboorte al in het stervensproces? Zoals
Toon Hermans schreef: Sterven doe je
niet ineens, maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd,
maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs
ontgaan, je zegt: ik ben wat moe, maar
op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje
toe.
Het is hard en confronterend maar het
kan voor ons allemaal ineens anders
zijn of zelfs afgelopen zijn. Onze
jongste zoon was twee jaar oud toen
bij mij baarmoederhalskanker werd
geconstateerd. Na de diagnose zat ik
vloekend en tierend op de fiets. “Dit
mocht niet! Mijn kinderen waren nog zo
jong. Ze konden me nog niet missen.”
Gelukkig viel het uiteindelijk mee en met
een kleine ingreep en goede nazorg,
werd ik weer gezond verklaard. Maar het
heeft me wel veranderd. Ieder jaar was
ik blij dat ik toch weer een jaar bij ze had
mogen zijn, en dacht ik, als ik nu ga dan
herinneren ze me nog. Een paar jaar
later dacht ik, als ik nu ga dan redden ze
het wel alleen met hun vader. Of als ik nu
ga is er voldoende basis bij ze aanwezig

om ermee om te kunnen gaan. In de loop
der jaren heb ik hen verteld hoe ik over
het leven en de dood denk. Ze kennen
mijn levensfilosofie en weten dat ik altijd
bij hen zal zijn als dat mogelijk is. Ook
als ik niet meer op deze aarde ben. Het
heeft me geleerd dankbaar te zijn voor
iedere dag dat ik leef. En natuurlijk ben
ik ook wel eens boos en geirriteerd. Ik
ben ook maar een mens. Maar wel een
dankbaar mens, en dat maakt iedere dag
een mooie dag.

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
25 april.
Iriskrant@gmail.com
Tonnie@irisbuurt.nl
info@irisbuurt.nl
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SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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