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Burgerinitiatief Geldropseweg
werpt zijn vruchten af
De Geldropseweg, een straat met een rijke historie en nu ook een
bloeiende toekomst, wordt aangepakt.
In 2008 zou het al
zover zijn, maar plots
was de herinrichting
niet meer terug
te vinden in de
gemeentebegroting.
Na een vlammend burgerinitiatief met
voorzitter Frank van der Laak, die ook
een krachtige brief adresseerde aan de
gemeenteraad, en toewijding van onder
andere Frank Depla en de PvdA fractie,
heeft de gemeente eindelijk haar belofte
ingelost. Vlak voor de jaarwisseling is er
besloten om 1,5 miljoen euro beschikbaar
te stellen voor de herinrichting van de
Geldropseweg.

ondernemers moeten betrokken blijven.
Zo is er een werkgroep ontstaan waarbij
er zowel expertise als diversiteit vanuit
de omgeving betrokken is. Namens de
ondernemers zijn dit Tom Pearce (Wicked
Wigs) en Sidney van Well (ARCHES
Architecten). Vanuit de Irisbuurt zijn dit
Maurice Lamme, Thorsten Schneider
en Herman Elenbaas. Vanuit de
Rochusbuurt Peter Hoesbergen en Frank
van der Laak en namens de Singelshouck
zijn dit Odette Rooijmans en Ruud
Balk. Samen zullen zij de bewoners en
ondernemers vertegenwoordigen tijdens
de ontwikkeling van dit project.
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visie opgesteld. In het plan komen
onderwerpen naar voren zoals het
plaatsen van meer groen en een
kloppend ‘winkelhart’ met plein. Hoe
de Rochusbuurt en Irisbuurt meer met
elkaar in verbinding kunnen komen en
wat te doen met parkeerplaatsen. Maar
er is inmiddels ook sprake geweest
van
nieuwbouwontwikkelingen
en
veranderingen van verkeersstromen van
en naar het centrum.
Er is geen prioriteit meer voor een
vrijliggende HOV lijn en welke
mogelijkheden biedt dit dan? Allemaal
vraagstukken waarbij er op dit moment
binnen de werkgroep gekeken wordt wat
er nog actueel, wenselijk en bruikbaar is.
Vanuit deze visie zullen ze samen met
de gemeente aan de slag gaan met de
nieuwe wensen en mogelijkheden.
Naast de bewoners en de ondernemers
zullen namens de gemeente projectleider
Eddy Steenkamp en wijkcoordinator
Marita
Kuster
aanschuiven.
De
komende maanden zullen alle aspecten
en belangen besproken worden om
samen tot een mooi plan te komen.
Daarvoor zullen er ook enkele openbare
presentaties op de agenda komen waarbij
eenieder zijn of haar mening mag delen.

‘Wensenpakket van de bestaande situatie’ (foto Tarra)
De politiek heeft tevens besloten dat de
ontwikkeling van de Geldropseweg niet
alleen een gemeentelijke aangelegenheid
is, maar ook de bewoners en

In 2008 is er door Tarra (Architectuur en
Stedebouw) een aardige studie gedaan
naar de Geldropseweg en omgeving.
Daaruit is een stedenbouwkundige

In het besluit staat dat de Geldropseweg
uiterlijk in 2019 klaar moet zijn en ik heb
er alle vertrouwen in, dat we dan eindelijk
weer een mooie, veilige en levendige
straat hebben om trots op te zijn. (Tekst:
Maurice Lamme)
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Wie wil dit stokje overnemen?
De iriskrant! Wat is het een mooi stukje vrijwilligerswerk om
te doen voor deze buurt. Met liefde en plezier heb ik het
de afgelopen twee jaar gedaan. Ik heb veel buurtgenoten
ontmoet, mooie verhalen gehoord en superleuk
samengewerkt met de redactie.
Maar aan al het goede komt een einde. Tijd om dit stokje
door te geven aan een nieuwe enthousiaste vrijwilliger. Bij
deze: de vacature voor Eindredacteur Iriskrant is geopend!
Stuur een berichtje naar iriskrant@gmail.com. Wie het eerst
komt, wie het eerst maalt! (LH)

HALLO....DOEI
Na een halfjaar gewerkt te hebben als filiaalmanager van de JUMBO-Geldropseweg, is Michel
Robben alweer vertrokken: hij is overgeplaatst naar
de Jumbo in Son, wat voor hem een geweldige
promotie is. De samenwerking was kort, krachtig
en onvergetelijk.....met de oliebollen! Zijn (tijdelijke)
opvolger wordt Stephan Sanders. Geen onbekende
in ‘onze winkel’ en we hopen weer op een mooie
samenwerking met fijne acties voor de buurt! (NB)

Iedere vrijdag vanaf 19.00 uur Peers café
in de blokhut. Komt allen!!!!

En hier is….de Irisbuurtoplaadpaal, midden in de beplanting
rondom de boomvlonder. De paal werkt nog niet. Niemand
weet wanneer de paal actief wordt. Hij stond er ineens,
onaangekondigd. Maar toch fijn dat we richting een groene
buurt gaan! (TV)

Nieuw in de Blokhut: OSHO meditaties
Elke zaterdagochtend tussen 8 – 9 uur de OSHO Dynamic meditatie
voor een enorme energieboost en om al je grote emoties kwijt te raken.
Op sommige zaterdagmiddagen tussen 15 – 16 uur de OSHO Kundalini
meditatie voor zachte energie en om lekker te ontspannen.
Voor precieze data en aanmelding kijk op Facebook.com/OSHO meditations
Zuid-Oost Brabant.
Namaste.
Bas Sturkenboom
Tel. 06 - 45 970 885
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Know your Neighbor by Gisi Cannizzaro
In this new, English-language
series, we are going to get to
know some of the non-Dutch
families living in the Irisbuurt.
In this edition, we have featured
the Italian-Spanish couple Lorenzo and Carmen.
Lorenzo and Carmen live in the Cingelshouck with their two young children. Carmen speaks Spanish with the
children, Lorenzo speaks Italian with
the children, and the couple speaks
French with each other, since they
first met in Paris. Carmen does freelance translation and gives Spanish
lessons. Lorenzo works for the High
Tech industry in Eindhoven for almost
fifteen years. I met with the couple to
ask them what it is like to move to the
Netherlands, and what it has been
like living in the Irisbuurt.

What was your first impression
of living in the Netherlands?
Of course we were initially shocked
by the bike culture. We may have
underestimated the Netherlands because it is small, but in fact it is very
well-organized and a nice place to
live. We were pleased to discover that
Eindhoven has very affordable homes
compared to Paris.

How is the Netherlands different
from your home country?
The way of life in our home countries
is more out of the house, with people
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going to an Italian “bar” for a quick coffee,
or going to restaurants that stay open late
in Spain. But these things we miss from
our home countries are not things that we
really need to have. We just appreciate
them when we go back for visits.

new place, you are surprised by things
you do not understand. Ultimately, we are
very accepting of the Dutch culture, and
we believe our family takes the best of
each culture we have experienced.

What was your impression of Eindhoven when you first moved here?

The longer we stayed the more we integrated. We still have international friends,
but we also meet our Dutch neighbors regularly, and Lorenzo follows with interest
the bewonersorganisatie (BWO) in the
Cingelshouck. We attend the Cingelshouck BBQ in the summer. Our children
also really facilitate our integration since
they attend at the Hasselbraam. We have
managed to learn some Dutch.

Lorenzo: I moved to Eindhoven in 2003
when there was not yet much development. I was not sure whether I would stay
that long in the city. Shortly after I moved,
however, there were a lot of developments and I decided that Eindhoven was
a place I could live.

How as the city changed?

How ‘ingeburgerd’ are you?

We remember that it was at first not possible to go and have lunch in the city on
Sunday. Since then, the cultural life has
really changed in Eindhoven and is better-suited to the international community.
We are also glad they intend to beautify
the Geldropseweg.

Is there anything about the Dutch
culture that you do not understand?

Carmen: I really like the people here,
and things are simple and practical. The
only thing that took me more time to adjust to was medical system. In Spain you
are pampered by the doctors, but in the
Netherlands the system is very different.
In the long run I realized that the doctors
in Netherlands have a good approach.
We know that when you first arrive to a

Do you think you will stay permanently in the Netherlands?
We always end up staying someplace
longer than we expect to. Also, we both
consciously left our home countries in order to experience something new. It is likely that we will remain here since we are
really happy here in the Cingelshouck.

Kabaal am Kanaal stopt!
Eindhovens ‘meest vrolijkmakende festivalletje’ - Kabaal am Kanaal zet er een punt achter. De organisatoren, Ruud en Geert Tiersma, houden het voor gezien.
Kabaal am Kanaal werd vorig jaar voor de tiende keer gehouden, op een terrein op
de hoek van de Gabriel Metsulaan en de Kanaaldijk-Zuid. De formule: een muziekfestival met een flink aantal lokale en regionale acts, aangevuld met een ‘kinderdorp’
waar de kleintjes zich de hele dag konden vermaken, elk jaar met een ander thema.
Het kinderdorp en alle bijbehorende attributen werden door de gebroeders Tiersma
-plús de nodige vrijwilligers- zelf in elkaar geknutseld.
Na tien jaar besluiten de broers er een punt achter te zetten omdat de organisatie en
met name het fabriceren van alle attributen erg veel tijd, geld en energie kosten.
Namens de Irisbuurt willen we alle vrijwilligers die bij KaK betrokken waren, maar in
het bijzonder Ruud en Geert Tiersma, bedanken voor tien jaar ‘Kabaal am Kanaal’!
(Bron foto en tekst: ED)

Een vriend
Echte vriendschap is een
wonder
Ik kan echt niet zonder
Schouder aan schouder wordt
je ouder
Met een lach en een traan
De liefde en de waan
Maar een goede vriend zien
huilen
Kan ik niet, dat doet me veel
verdriet
Speelt de liefde hem soms
parten
Dan laat je hem onopvallend
winnen met biljarten
Maar een leven gaat vlug
Leen je hem een tientje
Dan krijg je het nooit meer terug

Toon Roosen
Iris Art

Freekje Groenemans
Kinderfotografie
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
• Buitenschoolse opvang
• Vakantieopvang en opvang op
studiedagen

• Dagopvang
• Peuteropvang

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.

De mooie baby- en kinderfoto’s bij je
thuis of op lokatie
www.freekje groenemans.nl
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Heel handig..........
Op
de
hoek
Muntplein
–
Stuiverstraat - Breitnerstraat staat
een pand van Het Ambachtshuis
Brabant – wat mij al een tijd lang
nieuwsgierig maaktte, als ik de
Iriskrant in de bus deed: “Wat
gebeurd hier toch allemaal achter
die voordeur?”
Doordat ik in de redactie zit, kreeg ik de
gelegenheid ‘over de drempel’ te stappen
om kennis te maken met Karin Vos . Zij
en Liesbeth Neef (P&O en Onderwijs-

achtergrond) kwamen drie jaar geleden
op het idee voor jongeren vanaf 16 jaar
die handig zijn, maar moeite hebben met
theoretische vakken, iets aan te bieden
via de praktijk. Zij begonnen in Eindhoven
en Helmond met het samenstellen van
een netwerk van ambachtsmensen. Dit
in kaart brengen van oude ambachten
was gericht op ‘werk’, zodat de jongeren
en inmiddels ook vele volwassenen, er
hun boterham mee kunnen verdienen,
dus niet om oude ambachten in beeld te
brengen.

mensen willen, kunnen zij een diploma
halen via de branche. Dit kan in ‘eigen
beheer’ (Het Ah) gebeuren of via de
‘Meester – Gezel’ formule. Er is keuze uit
200 verschillende ambachten!
Het Ambachtshuis is kontraktpartner
van het UWV, CRKBO-gecertificeerd en
biedt jongeren maatwerkprogramma’s
aan ism het ROC, zodat zij een vak
kunnen leren om verder te participeren
in de maatschappij! Het Ambachtshuis
geeft ook korte Vakopleidingen, waarbij

“Mensen die een ambacht willen leren in kontakt te
brengen met vakmensen, om zodoende zelf het vak
te leren en er zelfstandig van kunnen gaan leven!”
De doelstelling van Het Ambachtshuis
is dan ook: “Mensen (met- of zonder
beperking) die een ambacht willen leren
in kontakt te brengen met vakmensen die
dat ambacht beheersen, om zodoende
zelf het vak te leren en er zelfstandig
van kunnen gaan leven!” Dit in kontakt
brengen gaat via een maatwerk-gesprek,
hieruit volgt een keuze , wat een
orientatie-programma geeft.
Via het netwerk wordt er gekeken waar
die persoon geplaatst kan worden op de
werkvloer – bij welke vakman, om zo te
ervaren wat het ambacht werkelijk inhoud.
Daarna kan er een gegronde keuze
gemaakt worden, waar een Vakcursus
of Scholing op volgt. Afhankelijk van wat

zij de kwalificatie-dossiers van het MBO
aanhouden. Verder geven zij workshops,
om mensen te inspireren en laten proeven
aan het vak. Dit alles is vaktechnisch
gericht, dus.het zijn geen ‘hobby-clubs’!
De formule van Het Ambachtshuis kreeg
de aandacht van een raadslid inTilburg
- hij volgde hen en ook nu is daar een
netwerk opgebouwd met ambachtelijke
vakmensen. De gemeente kocht trajecten
in voor mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt.
Doordat
Het Ambachtshuis
een
scholingsorganisatie is, worden mensen
geplaatst bij een werkgever. Dit met
subsidie en op basis van een werkcoach.

Exclusieve gedragen
damesmode.
Inbreng en verkoop.
Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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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

Gebruikte spullen over?
Zowel Tilburg als ’s Hertogenbosch zijn
oude industrie-steden, waardoor er
meer ambachtsvakmensen werken dan
in Eindhoven. Hier voeren High-Tech
en Design nu meer de boventoon. Uit
heel Nederland komen de cursisten naar
Brabant.......!
Breda heeft ook een Ambachtshuis
en in ’s Hertogenbosch kreeg Het
Ambachtshuis in juli 2016 subsidie,
aangezien zij op een alternatieve manier
opleidingen gingen aanbieden. Doordat
er een ‘diensten-economie’ is ontstaan
en er weinig aandacht overbleef voor
‘het ambacht’ , is er nu een tekort aan
vakmensen. Karin en Liesbeth zijn hierop
ingesprongen en zodoende voldoet Het
Ambachtshuis -Brabant aan een grote
behoefte!
Ik kan mij voorstellen dat je nu erg
nieuwsgierig geworden bent naar het
gehele concept. Wel, elke vrijdag is het
‘inloop’ en ben je welkom in dit ‘laag
drempellige’pand,
van 10.00u. tot
15.00u.

Voor onze dagelijkse boodschappen gaan we vaak naar de winkel of het winkelcentrum in de buurt of wijk. En voor de wat meer bijzondere inkopen gaan we de stad in.
Eén van die niet-alledaagse winkels is de Terre des Hommes winkel aan de Leenderweg. Het is een kringloopwinkel waar je lekker kunt snuffelen en kwalitatief goede
tweedehands artikelen kunnen kopen tegen een heel lage prijs. De winkelopbrengst
gaat naar kinderhulpprojecten in Oost Afrika. In het bijzonder gaat het naar projecten
die kinderarbeid in Tanzania en Oeganda tegengaan. Talloze jongens en meisjes van
amper 12 werken daar in goudmijnen of als huisslaaf. Terre des Hommes zorgt er met
het geld uit de winkelkassa voor dat ze weer naar school kunnen gaan.

‘Tweede leven’

Minder bekend misschien is dat je er ook niet meer gebruikte spullen naar onze winkel kunt brengen: kleding, schoenen, speelgoed, glaswerk, servies, cd’s en huishoudelijke apparaten. Die spullen krijgen dan een ‘tweede leven’. Op die manier draag
je bij aan een beter milieu en door zo te recyclen maak je ook andere mensen blij.
Voorwaarde is wel dat het natuurlijk allemaal nog in goede staat is en lekker schoon.
Klanten geven onze winkel een “dikke 8”. En eenzelfde cijfer krijgen de medewerkers
die stuk voor stuk vrijwilliger zijn. De Terre des Hommeswinkel staat aan de Leenderweg 88 en is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 u geopend, zaterdag van
11.00 - 16.00 u. Heb je vragen, kom dan langs of bel ons even: 040 – 231 90 46.

Met ongelooflijk veel enthousiasme heeft
Karin dit alles aan mij verteld .......ze
vertelde nog zoveel meer! Ga eens naar
de website www.ambachtshuis-brabant.
nl en laat je verbazen over hetgeen je
allemaal te lezen en te zien krijgt.........!
Ja, echt bijzonder en ‘heel handig’ om dit
alles te weten! (NB)

Computerhulp
nodig?
Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kim
heeft
HULP

Kijk op pchulp.com of
bel vrijblijvend 040-2138800
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NoorS Vrijreizendag
Sinds 2015 mag ik mij rekenen tot
‘de 60+sers’ en heb mij dan ook
gelijk aangesloten bij de NS voor de
Vrijreizendagen! Joepie........lekker weg
met de trein.......! ........en soms met een
bus........!
Ik maakte NS-wandelingen van Nunspeet
naar Elburg, van Ede-Wageningen
naar Wageningen en een wandeling
rond Ravenstein. Verder at ik een keer
soep in Zwolle en bekeek de prachtige
binnenstad en treinde een volgende keer
naar Vlissingen. Kwam hier onderweg
een erge leuke kunstenares tegen uit
Maastricht, waar ik binnenkort naar toe
fiets. Zij is gast-adres van ‘Vrienden
op de fiets’, dus slaapplaats met een
gezellig ontbijt verzekerd! Zo, jullie zijn
weer helemaal op de hoogte nu.
Donderdag 26 januari van dit jaar, nam ik
de trein naar Maastricht en na het station
achter mij te hebben gelaten, nam ik bij
de allereerste gelegenheid heerlijke koffie
met een stuk Limburgse vlaai..... wauw!
Helemaal gelukkig wandelde ik verder
en kwam het VVV-kantoor tegen, waar
ik een folder trof van “Museum aan het
Vrijthof”. Naar het Vrijthof gelopen, waar
de St. Servaasbasiliek helaas gesloten
bleek, maar waar het Museum open

was. Met m’n museumkaart naar binnen,
waar vijf hedendaagse kunstenaars hun
kunstwerken toonden, onder de naam
LUMA. Geweldig en genoten van de
creativiteit, de stilte en van het prachtige
pand uit de 16de eeuw!

Na de prachtige stad verder bekeken
te hebben (Maastricht is met Nijmegen
de ‘strijd’ aangegaan, wie de mooiste
binnenstad heeft! ?) terug gelopen naar
het station en nam een Arriva-trein, om
in Schin op Geul uit te stappen. Hier heb
ik een heerlijke ‘Holleweg-wandeling’
gemaakt en kwam onderweg een oude
vrouw tegen die met allemaal stenen liep
te sjouwen. Ik vroeg: “Maar mevrouw,
wat heeft u nu toch?” “Stenen, moet je
in de magnetron leggen en dan krijg je
warme voeten. Och meiske, zoek er
maar één uit!” Ik kon dit niet laten en

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

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

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95
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zocht natuurlijk een steen uit. Zij: “Nee,
één is niet goed, nog twee, want drie is
een magisch getal!” Ik spartelde even
tegen, omdat ik deze wel in m’n rugzak
mee moest nemen...... en koos nog twee
stenen uit! We zeiden elkaar gedag, ik
keek nog even om en voelde een zekere
ontroering “Wat een bijzondere vrouw,
wat een warme ontmoeting, zomaar
onderweg!” Via de Arriva-trein terug
en in Heerlen overgestapt naar de NSIntercitytrein - Schiphol. Bij station Sittard
werden wij verzocht de trein te verlaten,
aangezien er bij Susteren een aanrijding
was met een persoon en een trein.......!
Iedereen keek elkaar aan, er werd niets
gezegd en helemaal gelaten stapten
honderden mensen uit! Op het perron was
het stil en werd er gefluisterd. Iedereen in
gedachten. Van de NS kregen wij allen
koffie aangeboden en hebben 1,5 uur in
de vrieskou moeten wachten op bussen
naar Roermond, waar wij nog bijna een
uur in zaten.
In plaats van half 6 thuis te zijn, kwam
ik kwart voor 8 m’n huis binnen met 3
zware stenen - gekregen van een mooi
mens vol levenszin - welke opeens licht
bleken te wegen tegenover het verdriet
elders.......!

Voor alle inwoners van Eindhoven:

Nú voor
Hulp €12,50
in het per uur
huishouden
Onze medewerkers zijn opgeleid,
verzekerd, in loondienst en worden
vervangen tijdens verlof of ziekte.

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Voor meer informatie:
www.gascogne.nl of 040-2903043

BlueDigit doet in 2e hands laptops
Blauw licht in
een smetteloos
witte ruimte, met
aan de muur
enkele planken
met
daarop
diverse laptops.
Dat is de nieuwe winkel van Kamal
Ettadmouti en Jem Heydari aan
de Geldropseweg 86B. De jonge
mannen verdienen hun geld met
het opkopen van oude partijen
laptops, die ze weer doorverkopen,
na ze te hebben gereviseerd.
Met beide heren heb ik een interview.
Ik spreek ze in hun winkel op de
Geldropseweg, naast de Bottleshop. Ze
studeerden beiden MBO. Kamal volgde
een ICT opleiding en Jem handel en
administratie. Na vijf jaar werken voor
een bankbetaalautomaten bedrijf had hij
het daar gezien. Samen begonnen ze
BlueDigit.

en maakt ze klaar voor hun volgende
eigenaar. Dat kunnen particulieren zijn,
maar ook bedrijven.
Ze zitten nu bijna een half jaar aan de
Geldropseweg. Een drukke, maar voor
hun prima locatie volgens beiden; vlakbij
het station, dichtbij de binnenstad en de
bus stopt voor de deur. Veel particuliere
klanten, met een kleine beurs, uit een
straal van 30 tot 35 km rond Eindhoven,
komen zelf langs . Kamal vertelt: “Die
willen het product zien en vasthouden,
voordat ze het kopen”.

Online

Maar de mannen verkopen uiteraard ook
via online advertenties. Ze concurreren
vooral op prijs, bieden een halfjaar
garantie en sturen gratis op. In totaal
werken ze met vier mensen, waaronder
een stagiair. Kamal vertelt dat ze er goed
van kunnen leven, maar belangrijker
dan een hoog salaris vinden ze nu de
herinvestering van de winst in hun bedrijf.
Gevraagd naar hun droom, hoeft Jem
niet lang na te denken. “In elke stad een
BlueDigit, net als de Action. Die begon
klein, met goedkope spullen en nu zitten
ze overal”! (HK)

Koop en verkoop

Hun laptops kopen ze in via bedrijven
die er vanaf willen. “Laatst nog bij een
grote zorginstelling”, zegt Kamal. Maar
ze kopen ook partijen van tussen de 50
tot 100 apparaten op bij incassobureaus
en bij faillissementen.
Koop en verkoop is vooral Kamal’s
pakkie aan. Gem is meer geïnteresseerd
in de techniek. “Ik werk liever met
mijn handen”. Hij maakt de 2e hands
apparaten schoon, installeert ze opnieuw

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper

Volgende keer
hier jouw
advertentie?
Mail naar
Iriskrant@gmail.com

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Onze Lindeboom gaat stralen
Met dank aan de oliebollen

Dik elfhonderd euro. Dat geweldige bedrag zit er dankzij de verkoop van honderden oliebollen extra in kas voor een verlichte
boomvlonder. Onder supervisie van Noor bemanden enthousiaste vrijwilligers de hele oudjaarsdag de oliebollenkraam in de
Jumbo. Daar vlogen de oliebollen bijna letterlijk de deur uit. Het
was er soms zo druk dat wachtenden in de rij moesten aansluiten.
Grote dank aan Noor, aan de Jumbo en ook aan alle vrijwilligers die meewerkten.
Jullie bijdrage geeft de aanzet voor een verlichtingsplan waar op dit moment hard aan
wordt gewerkt. Onze lindeboom gaat deze zomer nog vrolijker stralen! (TV)

Heb jij een goed idee voor een fijn
buurt ’eventje’? Grijp dan nu je kans!
Je hoeft er geen aanvraag in tienvoud
voor te doen. De boomvlonder is vrij te
gebruiken door iedereen. Bovendien
ligt ‘ie zo centraal in de Irisbuurt dat
je gegarandeerd publiek trekt voor je
activiteit.
Er is al volop gegeten, gespeeld, gezongen en gelachen, maar er kan nog
veel meer. Dus kom maar op met al je
creativiteit en laat de hele buurt meegenieten. Hulp nodig bij de organisatie? Een oproep op Facebook: ‘Oog
voor de Irisbuurt’ werkt.

De vele recente veranderingen in de Irisbuurt. Nu ook up-to-date op google maps!

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

www.audiotvcentrum.nl

De Irisbuurtproeverij smaakt naar meer! Het was een groot succes, met dank aan alle thuisbakkers en thuiskoks. Het was lekker,
gezellig en met een stralende lentezon als toegift was het een smaakvolle opening van een nieuw seizoen voor de boomvlonder.
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Actieve Osho Meditaties
* 4x /jaar: Meditatie Cursus: ‘Vreugde in het Dagelijks Leven’
* 2x / jaar: ‘Osho Born Again’ op 7 aaneengesloten avonden
* 1x / jaar: ‘Osho Mystic Rose’ op 21 aaneengesloten dagen
* za en/of zo ochtend: ‘Osho Dynamic Meditatie’

Japans Therapeutische Gezichtsmassage

Natuurlijke verjonging van het gezicht en zeer diepe ontspanning!

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

www.genietenvanmeditatie.nl
Modita (Rochusbuurt) / 0638153942 / masuwasani@yahoo.com

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
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Door Jorinde

Unox

Column
Nee niet de rookworst.
Unox is onze nieuwste
huisgenoot.
Hij
is
eigenlijk een soort van achtergebleven.
Kijk het zit zo. Ons gezin vangt weeskittens
op voor de Dierenbescherming. Deze
moederloze kittens (vaak gevonden,
gedumpt) worden door ons opgevangen
en grootgebracht. We zijn hierin gelukkig
niet de enige. In de regio Eindhoven zijn
er ongeveer 80 gezinnen die ieder jaar
ongeveer 750 kittens opvangen. Het is
vrijwilligerswerk dat je doet met je hart.
En het is enorm arbeidsintensief. Denk
bijvoorbeeld aan de flesjes iedere drie
uur. Vervolgens urine opwekken met
een watje. Kitten knuffelen en weer terug
in het warme bedje. Dat is al genoeg
werk met één kitten, maar we hebben
ook wel eens nestjes met vijf of zelfs
zeven kittens gehad. Ik kan je zeggen
dat zijn een heleboel flesjes op een dag.
Daarnaast willen ze natuurlijk ook graag
iedere dag een schoon bedje en tegen
de tijd dat ze op de kattenbak kunnen,
moet ook deze of dezen (in meervoud)
twee keer per dag verschoond worden.
Al met al een heleboel werk, maar daar
staat tegenover dat er weinig dingen zijn
waar ik spontaan zo enorm gelukkig van
word als van deze kittens. Maargoed,
terug naar Unox.
Ieder nestje dat we opvangen krijgt een
volgende letter in het alfabet. Dus bij de

U aangekomen doopten we de kittens
Ukje en Unox. Want ach, de naam is
maar voor een paar weken. Als de kittens
uiteindelijk worden geadopteerd krijgen
de kleintjes toch een nieuwe naam van
de nieuwe eigenaren. Unox echter, was
een verhaal apart. Unox was bang. Niet
gewoon bang, nee... heel erg bang. Hele
dagen zat hij onder bank. Hij durfde
alleen met zijn zusje te spelen. Hij keek
ons niet aan, maakte geen contact.
Behalve met zoonlief. Die vond hij wel
oke. Maar ja, die lag dan ook heel stil (en
heel ziek) op de bank. Het leek alsof hij
de wereld gewoon niet begreep. Tegen
de tijd dat ik een karakterbeschrijving
moest geven van de kitten om op de
site van het asiel te plaatsen, heb ik me
enorm achter mijn oren gekrabd. Wat
moest ik nou schrijven? “Unox is een
heel bang katje dat het liefst onder de
bank woont. Of is hij gewoon echt heel
dom? Alles is bedreigend voor hem. Hij
begrijpt niets. Behalve de hond en zijn
zusje, die zijn wel oke”. Zucht. Het arme
katje zou waarschijnlijk nooit een nieuw
huis vinden. Na twee dagen zwoegen
en zweten achter mijn laptop had ik nog
steeds geen goede karakterbeschrijving
van Unox op papier. Manlief en ik keken
elkaar eens aan en besloten tot het
onvermijdbare. We konden het Unox niet
aandoen om nog een keer te verhuizen.
Hij zou het trauma niet kunnen verwerken
was onze conclusie. En hoewel wij van

mening zijn dat een kat andere katten
nodig heeft, moest Unox het maar
doen met de hond. En wat een feestje
is dat gebleken. Heel langzaam begon
Unox aan ons te wennen. Na een paar
maanden sliep hij op het voeteneinde
van het bed. We mochten hem aaien,
zelden en kort.
Bijna een jaar oud durfde hij voor het eerst
de tuin uit. De grote spannende wereld in.
Aan de zijde van grote zus witte herder
Mink durfde hij het aan. Maar alleen als
het heel stil was buiten zoals ’s morgens
vroeg of ’s avonds laat. Inmiddels is
het een vast ritueel. Zodra we de riem
van Mink pakken stapt ook Unox uit zijn
mandje en rent vrolijk en vol schijnbaar
zelfvertrouwen mee aan de zijde van
Mink. Terwijl Mink achter het balletje
aan rent, rent Unox achter Mink aan. Af
en toe maakt Unox een schijnbeweging
naar Mink of klimt stoer maar liefst een
hele meter omhoog in een boom. Ietwat
geschrokken blijft hij tegen de dikke
boomstam aanplakken om vervolgens
onhandig naar beneden te zakken.
Dikke pret. Als het speelkwartier voorbij
is fluiten we een keer en de twee helden
komen gezamenlijk aan gegaloppeerd.
Unox blijft een vreemd katertje, snapt
niets, nog steeds bangig. Optillen wil hij
niet, op schoot liggen zelden. Maar hij
is onze Unox en hij mag zijn zoals hij is.
Gewoon Unox.

Colofon

Oplage: 1160

Redactie

Noor Belgraver, Henk Kok, Margot
Vermeulen, Jorinde Panken, Gisi
Cannizzaro, Tonnie Vossen (website),
Linda Hoogsteden (eindredactie),
Maurice Mol (Facebook),
Anja van der Werf (opmaak)
Tips, ideëen en artikelen zijn altijd
welkom. Kopij inleveren via:
Iriskrant@gmail.com; info@irisbuurt.nl
Tonnie@irisbuurt.nl
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