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Een culturele schatkist 
in de Irisbuurt!

Toen ik hoorde van de plannen om 
vlakbij onze wijk een creatieve zone te 
creëren (vergelijkbaar met Strijp S) was 
ik ontzettend enthousiast. Geweldig hoe 
in onze stad wordt geïnvesteerd in en de 
ruimte wordt gegeven aan kunstenaars, 
designers en nieuwe initiatieven! Wat ik 
niet wist is dat op 3 minuten van mijn huis 
al een culturele schatkist in de wijk te 
vinden is die daardoor mogelijk het veld 
moet ruimen.

We kennen Geert en Marleentje allemaal 
van Kabaal am Kanaal en ‘Pizza Geert’, 
waar Eindhoven en omstreken op 
vrijdagavond geniet van een biertje, live-
muziek en een goede pizza (mits je zelf 
weet hoe je hem moet beleggen), maar ik 
had werkelijk geen idee dat dit maar een 
fractie is van hetgeen plaatsvindt aan de 
Gabriël Metsulaan 1. 

Ik ging op bezoek en vond naast het 
huis waar ik op vrijdag weleens mijn 
pizza versierd heb, een groot interactief 
instrumenten-museum. Het heeft tegen 
de duizend instrumenten uit alle landen ter 
wereld, zo groot dat het Tropenmuseum 
in Amsterdam er nog een puntje aan 

kan zuigen. Geert leidde me rond en 
vertelde me dat mensen hier niet alleen 
instrumenten kunnen bewonderen, maar 
ook bespelen. Kinderen kunnen hier 
leren om uit oude materialen nieuwe 
instrumenten te bouwen en er is naast 
het museum een werkplaats met een 
enorme verzameling aan materialen om 
hierover workshops te organiseren. 

Deze workshops worden door stichting 
Kei nu alleen op locatie georganiseerd, 
omdat de gemeente na eerder 
goedkeuring gegeven te hebben even 
later het bestemmingsplan weer wijzigde. 

Hierdoor is de plek verborgen gebleven, 
want niemand mag er gebruik van maken 
als het op papier bij de gemeente offi cieel 
alleen een opslagplek is. 

Ook de dansstudio laat hij zien, een 
grote chique ruime zaal met gladde 
vloeren, spiegels en een barre zoals ik 
me die herinner van mijn balletlessen 
vroeger. “Helemaal gemaakt van 
gerecycled materiaal!”, zegt hij. “We 
zouden hier kunnen dansen, sporten, 
theaterworkshops kunnen geven en nog 
veel meer kunnen organiseren voor de 
buurt, als we daarvoor weer toestemming 
krijgen.” Ik kijk rond en zie hoe netjes 
alles is afgewerkt, het moet een enorm 
karwei zijn geweest stel ik me voor. 

Ik vraag hem naar de drijfveer om dit 
allemaal zelf op te zetten. “We willen 
de grote diverse groep mensen  die 
Eindhoven heeft bij elkaar brengen met 
lekker eten, muziek, kunst en cultuur. 
Laagdrempelig, betaalbaar en voor 
iedereen: jong, oud, rijk en arm, geweldig 
toch? Als er een creatieve zone komt, 
laat ons er dan maar deel van uitmaken. 
We hebben geen subsidie nodig, we 
werken graag samen en hebben mooie 
ideeën genoeg!” 

Wie het initiatief van Geert en Marleentje 
wil steunen kan alle ontwikkelingen volgen 
in ‘Groot Eindhoven’ en op 11 november 
langskomen op het benefi et-festival in 
S-Plaza (Bleekweg 1F). Het wordt een 
gezellig festival vol met optredens en 
activiteiten om deze schitterende plek in 
onze buurt te behouden en eindelijk eens 
goed te gaan benutten! (EC)
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Toen ik de verhalen 
las over Houston en 

Sint Maarten dacht ik terug aan de vorige 
Iriskrant, waarin twee buurtbewoners zich 
voor en tegen uitspraken over mogelijke 
invoering van betaald parkeren. Eigenlijk 
een futiliteit als je het bekijkt vanuit een 
wat ander perspectief. Wat zou er met 
die discussie gebeuren als we in de Iris-
buurt getroffen werden door een orkaan 
en als de helft van de autobezitters zijn 
auto verloor? Zouden we er zelf meteen 
weer één aanschaffen, of zouden we 
eerst ons dak vernieuwen? Zouden we 
een nieuwe kopen of zouden we delen? 
Wij zijn erg gewend om alles te bezitten, 
ook al gebruiken we spullen beperkt. We 
verzamelen en af en toe wordt het ons 
teveel. Dan doen we aan garageverko-
pen, brengen spullen naar een kringloop, 
verkopen ze via Marktplaats of gebruiken 
daarvoor het Oog of de Nextdoor App.

Helft minder auto’s in de Irisbuurt 
in 2020
Gelukkig is de titel onzin. Maar stel dat 
we als Irisbuurt afspreken dat we over 
drie jaar (dus in 2020) de helft minder 
auto’s hebben? Als we dat zouden doen, 
wat zouden we daar mee kunnen win-
nen, buiten een bijdrage aan de klimaat-
doelstellingen van Parijs 2015? 

Parkeerproblemen Irisbuurt na orkaan Marti voorbij
Vorige week werd de Iriswijk ernstig getroffen door orkaan Marti. Het oog schoof precies 
over het hartje van de buurt. Op straat was het een puinhoop, overal vuilcontainers, ge-
knakte bomen en auto’s op en over elkaar. Het positieve nieuws was dat het parkeerpro-
bleem in één klap was opgelost.

Waarschuwing! Iedereen die zijn auto 
ziet als een verlengstuk van zijn eigen 
identiteit, kan nu ophouden met lezen. 
Alle anderen, lees vooral verder.

Meer ruimte voor groen en water, speel- 
en ontmoetingsruimten en nog veel 
meer. Hoezo parkeerprobleem? We zou-
den een toekomstgericht initiatief kunnen 
starten, zoals “Irisbuurt deelauto’s” of 
nog wat gewaagder, de “Irisbuurt mobi-
liteitsservice”. Zelfs mensen zonder rijbe-
wijs kunnen dan meedoen. 

Ik denk dat als we alle autokilometers 
van alle auto’s in onze buurt zouden op-
tellen en dat zouden delen door alle au-
tokosten van verzekeringen, aanschaf en 
afschrijving, onderhoud en brandstofkos-
ten, we zouden schrikken van de prijs per 
kilometer. 

Daarover zou ik wel eens willen doorpra-
ten. Klein en eenvoudig beginnen, maar 
wel met een ambitieus en positief doel 
voor over vijf jaar. Eindhoven snakt naar 
dit soort positieve buurtgedreven initiatie-
ven. De tijd lijkt me er rijp voor. Het wiel 
hoeven we niet meer uit te vinden. Er be-
staan elders al veel werkende voorbeel-
den van succesvolle deelauto situaties. 
Vooral de Belgen zijn er goed in. 

Wat websites voor geïnteresseerden:

- https://www.cozycar.be/
- https://www.autodelen.net/autodeel
  aanbod-in-vlaanderen/
- https://deelauto.nl/
- https://nijmegen.deeltautos.nl/scars- 
  about/
- http://www.buurauto.nl/ (HK)

4 nov - Running Diner

11 nov - Benefi etfestival

27 nov - Informatieavond 

Geldropseweg Blokhut

15 dec - EetIdee 

kersteditie

Daarnaast elke

donderdag fritzen en

vrijdag Peers café

 

IRISBUURT

AGENDA
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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

Halloween
27 oktober 2017
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woningmarkt. Maar goed, dan volgt de 
volgende vraag: waar zou je naartoe wil-
len? 

Kopen is een lastige opgave aangezien 
heel regio Eindhoven een vele grotere 
vraag naar woningen heeft dan dat het 
aanbod heeft. Dus bezint eer ge begint! 
Mocht je toch weg willen uit de buurt om 
bijvoorbeeld die ene wereldreis te ma-
ken? Marion en Miranda bieden vrijblij-
vend een laagdrempelig en persoonlijk 
gesprek aan met een gratis waardebe-
paling van je woning. Kun je altijd nog 
bepalen of je het avontuur aan wilt gaan. 
Tof toch! (LH) 

9,4% is de waarde van Eindhovense 
huizen gestegen het afgelopen jaar. En 
daarnaast is de gemiddelde verkooptijd 
gedaald van 55 naar 36 dagen. Veel suc-
ces als je op zoek bent naar een koop-
woning vandaag de dag! Ook Marion en 
Miranda van Flow Makelaars merken dit. 
Vanuit hun kantoor aan de Vestdijk zijn 
deze dames al vele jaren bekend met de 
huizenmarkt in Eindhoven en omgeving. 
De situatie van vandaag de dag is wel 
bijzonder.

“Zo helpen we een stel dat al bijna een 
jaar op zoek is naar een woning, onder 
andere ook in de Irisbuurt. Er komen 
maar weinig huizen op de markt en de 
prijzen zijn gigantisch. Je moet heel snel 
zijn, hebt nauwelijks tijd om echt welover-
wogen een beslissing te maken en moet 
bereid zijn meer te bieden dan de vraag-
prijs. Zo lang je het geduld hebt, adviseer 
ik mijn klanten om het hoofd koel te hou-
den. Maar lastig is het soms wel”, aldus 
Miranda.

De plannen van de Geldropseweg, het 
Kanaaldijkgebied, het Campinaterrein: 
ook op de lange termijn zitten we wel ge-
bakken hier in de buurt. Hoewel gevaar 
van oververhitting op de loer ligt voor de 

Karakteristieke jaren 30 eensgezinswoning. Fraai ge-
legen in het centrum van Eindhoven met alle gewenste 
voorzieningen op loopafstand. Dit huis staat in de zeer 
gewilde Irisbuurt: een stadse wijk met dorpse gezel-
ligheid.

Huisje boompje huisje wegIk wil U danken voor mijn 
ouders

Van hen beiden kreeg ik een 
part

Van mijn vader kreeg ik zijn 
sterke schouders

Van mijn moeder een gouden 
hart

 
Toon Roosen
Iris Art

Aankoopbegeleiding

Verkoop

Taxaties

Informatieavond 
Geldropseweg

De werkgroep Geldropseweg 
organiseert op 27 november  
een informatieavond over de 
Geldropseweg in de Blokhut vanaf 
20.00 uur. Iedereen is welkom om te 
horen wat de huidige visie is en ideeën 
aan te dragen. Lees vooral vooraf de 
informatie die te vinden is op 
www.geldropseweg.nl. Wees allen 
welkom!
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Buurten met de Irisbuurt

Een nieuwe rubriek in de Iriskrant! Zo-
als de titel al vermeldt, ga ik eropuit om 
een beetje te buurten met de buurt, zo-
dat we elkaar allemaal wat beter kunnen 
leren kennen. Vandaag belde ik aan bij 
Tomas en Iris. Een jong koppel, beide 30, 
dat sinds kort (afgelopen september) in 
de Johannes van Eindhovenstraat is ko-
men wonen samen met hun poezenkind 
Kaatje. 

Zeven jaar geleden ontmoetten ze elkaar 
als studenten in een kroeg in Breda, de 

stad waar ze ook samen de afgelopen vijf 
jaar met veel plezier gewoond hebben. 
Aangezien hun roots in Uden en Waalre 
liggen en Tomas op de High Tech Cam-
pus werkt begon het het laatste jaar toch 
serieus te kriebelen en zijn ze op zoek 
gegaan naar een koophuisje in Eindho-
ven. Liefst in het centrum want een bier-
tje en lekker eten bij de deur is belangrijk. 

Tomas vertelt dat ze het goed naar hun 
zin hebben hier. “We hadden eigenlijk he-
lemaal geen idee van deze buurt, maar 

het voelt ontzettend goed hier, de men-
sen zijn open, vriendelijk en erg behulp-
zaam.  Kaatje moet nog even wennen, 
dus we laten haar liever nog even niet 
naar buiten.” Ik kijk opzij en zie dat Ka-
tje met een dringende blik in haar ogen 
op het raam klopt, ze lijkt te zeggen dat 
ze het niet helemaal eens is met die be-
slissing. 

De afgelopen jaren hebben Tomas en Iris 
allebei een druk leven gehad, zij werkt in 
de zorg als verpleegkundige en hij is me-
chanisch ingenieur van beauty producten 
bij Philips. “In Europa hebben ze het niet 
zo op beauty apparaten, maar in China 
zijn ze er helemaal gek van!” Dit gege-
ven zorgt ervoor dat Tomas regelmatig 
op een ander continent te vinden is voor 
Philips. Daarnaast benutten ze hun vrije 
tijd goed met het maken van mooie rei-
zen waarin ze onder andere samen met 
een tentje door gebergtes trekken en de 
hele wereld tegenkomen in chicken bus-
ses. “Google dat maar effe”, zegt hij la-
chend. (EC)

Freekje Groenemans 
Kinderfotografi e

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

www.freekje groenemans.nl

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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Harry komt er 
voor een potje 
biljart of een 
conversatieronde 

in het Engels. Herman en Rick wisselen 
hun favoriete muziek op elpee uit. Maar 
wie er alleen maar komt om op zijn laptop 
zijn adressenbestand bij te werken of 
het nieuwste breiwerkje te laten zien 
aan geïnteresseerden is ook welkom. 
Sterker nog: iedereen is welkom om op 
donderdag te Fritzen in de Blokhut.

Fritzen!
Want er mag dan gaandeweg het 
bestaan het een en ander veranderd zijn, 
het motto van het Fritzen is nog steeds: 
‘samenkomen en tegelijk iets doen’. “ 
Of het nou werk was, of het vouwen 
van de was, het maakte niet uit, ” zegt 
Femke Klinkenbijl, die de bodem legde 
voor de doe-avonden. Ze begon ermee 
samen met Elke Veltman, een bevriende 
beeldend kunstenaar.  “Het was voor ons 
een manier om als jonge moeders met 
een eenmanszaakje uit de eenzaamheid 

te komen. Iedereen kwam wel echt wat 
doen.  Ondertussen ging het over van 
alles en nog wat en werden er vooral veel 
plannen gesmeed.” 

Dat was nog in De Buut, het buurthuis van 
de ‘overkant’, de Rochusbuurt.  Dat de 
wekelijkse avond Fritzen zou gaan heten 
lag voor de hand. De naam bestond al 
sinds de tienertijd toen Femke samen 
met haar beste vriendin een snorfi ets 
deelde die ze Fritz noemden. Dat werd 
een werkwoord toen ze later samen een 
ontwerpatelier opzetten. En het is nog 
steeds de naam van het – inmiddels 
zelfstandige – bedrijf van Femke. 

Van de Buut verhuisden de Fritzen-
avonden naar de Blokhut en Femke en 
Elke maakten er plaats voor Maura en 
Eefje. Twee gastvrouwen uit de buurt die 
als geen ander uitdragen dat het er bij het 
Fritzen vooral  om gaat dat iedereen zich 
vrij  mag voelen om de avond in te vullen 
zoals hij of zij dat wil. “ Elk idee is welkom. 
Wij bieden de ruimte en een drankje en 
verder ligt er niets vast. De pooltafel is 
beschikbaar, de muziekinstallatie ook. 
Als je komt om een bordspel te spelen 
is er altijd wel iemand die mee wil doen.” 

Enige addertje onder het gras is volgens 
de twee dat het Fritzen geen harde 
sluitingstijd kent. “Het wordt nogal eens 
laat omdat het te gezellig is om naar huis 
te gaan.” (TV)

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

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!

www.genietenvanmeditatie.nl
  

Modita (Rochusbuurt) / 0638153942 / masuwasani@yahoo.com



7

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Ibiza party
23 september 2017

Vrienden gezocht! 
Twee jaar geleden zijn we vanuit de 
Blokhut met een groot aantal buurtbe-
woners langs de deuren gegaan op 
zoek naar Vrienden van de Blokhut. 
Maar liefst 180 huishoudens steunen 
ons sindsdien elk kwartaal met een 
bijdrage, en zorgen gezamenlijk voor 
een opbrengst van 7000 euro. Dat is 
ruim een derde van het bedrag dat 
jaarlijks nodig is om de Blokhut in 
stand te houden! 

In combinatie met de inkomsten uit 
buurtactiviteiten en verhuur voor fees-
ten in de Blokhut heeft dit voor een 
solide basis gezorgd waarmee we al 
onze rekeningen konden betalen en 
zelfs een kleine reserve op konden 
bouwen voor tegenvallers. 

Nu, 2 jaar verder, merken we een 
kleine terugloop in het aantal Vrien-
den (nu 160). Daarnaast hebben we, 
doordat de Blokhut minder verhuurd 
is, minder opbrengsten gehad en is 
onze kleine reserve in zijn geheel 
uitgegeven. Dit zou betekenen dat we 
volgend jaar in de min uitkomen. 

Daarom de vraag, ben je nog geen 
vriend van de Blokhut en wil je (liefst 
elk kwartaal) wat bijdragen om het 
voortbestaan van je buurthuis zeker 
te stellen? Stuur dan een mailtje naar 
vriendenvandeblokhut@gmail.com 
met je naam & adres en dan komen 
we graag langs met een inschrijffor-
mulier! 
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De voormalige Campinafabrieken aan het kanaal zijn verkocht aan projectontwikkelaar BPD (voorheen 
Bouwfonds). Het regionale bedrijf wil er een woon-werk-wijkje van maken dat de naam De Zuivelfabriek moet 
gaan dragen. Daarbij worden verschillende historische fabriekspanden gered. 

De nieuwe eigenaar zegt een plan te willen ontwikkelen waarbij de fabriekspanden gecombineerd met nieuwbouw een wijkje 
voor wonen, werken en recreatie gaan vormen. Het moet een autovrij stukje stad worden, zonder traditionele straten en stoepen, 
maar met gedeelde ruimtes. Het concept van Studioninedots, gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Delva, gaat 
daarbij verder dan de locatie alleen. Ook vergroening van de hele kanaalzone richting stad en DAF hoort tot het plan, aldus BPD. 

Een impressie van het plan van BPD voor het voormalige Campinaterrein aan het Eindhovensch Kanaal. (Illustratie Studioninedots 
| Delva landscape architects © BPD) Bron: ED.nl

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

De Zuive  fabriek
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Even voorstellen: ons nieuwe 
redactielid Els Castelijns. Zo, dat 
maakt in ieder geval nieuwsgierig 
of we een pyromaan in de 
Irisredactie hebben opgenomen? 
Nee dus, eerder iemand die meer 
geeft om de relatie tussen mensen 
en de verrassingen van het leven, 
dan aardse bezittingen.

Els voelt zich thuis in de Irisbuurt omdat 
er veel verschillende mensen wonen. 
Ze ervaart de communicatie met haar 
buren- , straat- en buurtgenoten als 
“ontspannen en belangstellend”. Dat 
vindt ze belangrijk, want deze 35-jarige 
lerares Nederlands als 2e Taal (NT2), 
houdt van het opdoen van nieuwe kennis 
en levenservaringen. Niet door uitsluitend 
hard te studeren of te werken, maar door 
het leven te proeven op verschillende 
manieren. Reizen als het maar even kan, 
maar niet met een strak vooropgezet 
plan. Haar meer dan tien jaren ervaring 
vertelt haar dat iets simpels - als op een 
bankje in het park gaan zitten - al kan 
leiden tot een nieuw avontuur.

Haar tijd besteedt ze aan een parttime 
baan als lerares NT2 voor buitenlanders. 
Daarnaast is ze bestuurslid van Burgers 
en nu dus ook redactrice van onze 
Iriskrant.

‘Couchsurfen’
Tussen 2005 en heden heeft ze vanaf 
haar Erasmus beurs in Brussel, via vele 
plaatsen in o.a. India, Turkije en Kreta, 
de wereld als ‘rijk’ leren kennen. Els zit 

vol met verhalen. “Als je niet alleen maar 
neemt, maar ook geeft, dan maak je de 
meest fantastische dingen mee die je 
nooit had voorzien”, zegt ze. Ze vertelt me 
van haar voorliefde om te ‘couchsurfen’. 
Letterlijk, bij iemand op de bank slapen. 
Op zo’n ‘couchsurf’-gastadres woont 

iemand die er belang in stelt anderen te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, 
te discussiëren of je kennis te laten maken 
met de lokale gebruiken en cultuur.  Als 
ik haar vraag of ze het als vrouw alleen 
op reis gaan niet eng vindt, antwoordt ze: 
“Kwestie van je aanpassen, meekleuren 
met de ‘omgeving’ als een kameleon, 

“Alles mag afbranden”
risicovolle situaties niet opzoeken en een 
dosis gezond verstand”.

Els hecht niet aan bezittingen en een 
leven vol gepland met verplichtingen. 
Alhoewel ze nu in een koophuis woont 
aan de Adolf van Cortenbachstraat, 

kan ze niks bedenken wat ze persé 
zou willen redden uit haar huis. “Alles 
mag afbranden”. Flexibiliteit, delen en 
werkelijk contact zijn haar lief. Daarom 
heeft ze recent haar smartphone ingeruild 
voor een oude Nokia. In dit nummer twee 
artikelen van haar hand. (HK)

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Mr. Heerschap helps run the “Living In” 
plan for the Brainport region, which has 
the goal of helping expats and their fa-
milies feel at home.  He sees that the-
re is a difference between expats who 
are in Eindhoven temporarily and those 
who end up staying long term (in which 
case the name “expat” actually no lon-
ger seems appropriate). Expats who are 
employed in Eindhoven are more likely to 
remain in the region if their partner and 
children are happy.

We are proud to announce that one of the 
Irisbuurt’s many active members, Austri-
an-born Stefan Pfundtner, has been na-
med one of Eindhoven’s Top 10 Expats in 
2017 (be sure to check out his interview 
at https://e52.nl/en/expat-top-10-stefan-
pfundtner-2). 
At the end of August, Stefan invited Mr. 
Ed Heerschap, who works for the city of 
Eindhoven at the Holland Expat Center 
South, to come have Thursday pizza and 
to chat with members of the Blokhut and 
the neighborhood association.

Expats feel at home in the Irisbuurt
by Gisi Cannizzaro

During Mr. Heerschap’s visit to the Blok-
hut, it was discussed how the Irisbuurt 
contributes to the city’s vision of helping 
expats feel at home. The Irisbuurt is in a 
good position to support expats with inte-
gration because it has a very active and 
multi-cultural community that organizes 
borrels, festivals, dinners, quizzes, and 
more. 

Through our English “Know your Neigh-
bor” series, the Iriskrant highlights fami-
lies from the neighborhood who come 
from other countries, and asks about 
their experience with integrating into the 
Dutch society. The Blokhut is open to fu-
rther support the integration if internatio-
nal families, so future collaboration with 
the city is a possibility.

We hope that everyone from the Irisbuurt, 
regardless of background, will have the 
opportunity to feel at home in this neig-
hborhood. If you are from outside of the 
Netherlands and would like to organize 
a dinner, workshop, or fi lm to celebra-
te your home country’s traditions, let us 
know. We can provide you with hands 
and fi nancial support. 

If you want to practice your Dutch, you 
can attend one of the existing events (and 
ask people to stop switching to English). 
If you cannot ride a bike but want to learn, 
we can ask Stefan to arrange a tutorial. 
All ideas are welcome! 

Bron foto: twitter

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

Hulp
in het 
huishouden

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

Onze medewerkers zijn opgeleid, 
verzekerd, in loondienst en worden 
vervangen tijdens verlof of ziekte.

Nú voor

€12,50
per uur

Voor alle inwoners van Eindhoven:
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“Frank Darabont, relatief onbekend 
maar zeer onberispelijk”

Daar was hij dan. Na de premiére op 7 septem-
ber 2017 viel er op internet van alles te lezen 
over de remake van “It” (1990), het beroemde 
horrorverhaal van Stephen King over de clown 
Pennywise. Het mooie aan remakes is dat het 
ons altijd doet denken aan het origineel, dat 
tegelijkertijd geëerd wordt met een nieuwe 
versie. Graag zou ik zo een bruggetje willen 
leggen naar Frank Darabont, een regisseur die 
vooral in de jaren 90 zijn beste tijd kende. 

Als regisseur van The Shawshank Redemption 
(1994) en The Mist (2007) was hij ongetwijfeld 
een liefhebber van Stephen King. Wat veel 
mensen niet weten, is dat dit artistieke genie 
ook de regisseur is van The Green Mile (1999), 
ook een verhaal van King. Daarmee heeft Da-
rabont toch een indrukwekkend cv op zijn naam staan. 
Begrijpelijk is het wel: met zijn vloeiende stijl en het spelen 
op de emoties door zijn hoofdpersonages zoveel karakter 
te geven als hij kan, maakt Darabont onze ogen altijd wel 
een beetje nat. 

Onderschat of ondergewaardeerd zou ik hem bijna niet 
noemen, die woorden zijn voor mij beter weggelegd voor 
David Fincher (Fight Club, Se7en, The Social Network). 
Ook Fincher hanteert min of meer een gelijke stijl als die 
van Darabont. Alles zo netjes, zo zuiver. Veel gebruik 
wordt er gemaakt van het statief en de dialogen zijn vaak 
kort en to the point. Ik noem het: binnen de lijntjes fi lmen. 
Een onderschatte regiestijl. Maar nog altijd als mensen mij 
vertellen dat The Shawshank Redemption en The Green 
Mile hun twee favoriete fi lms zijn (wat ik opvallend vaak 
heb meegemaakt) schud ik in mijn gedachten vaak mijn 
hoofd uit medelijden voor Darabont: nauwelijks tot nooit 
weet men dat beide fi lms uit Darabont´s camera zijn ge-
draaid.

De Blokhut zoekt!
In de vorige Iriskrant stond een oproep dat er een nieuwe 

voorzitter gezocht wordt voor de Blokhut.
Helaas hebben we nog geen aanmeldingen ontvangen.
Heb je interesse om Okke op te volgen als voorzitter?

Meld je via okke.hendriksen@gmail.com of 
vriendenvandeblokhut@gmail.com

Nieuwe buurtjes gezocht!
 

De bewonersorganisatie is er voor iedereen in de 
Irisbuurt! Daarom maken we graag met iedere nieuwe 

bewoner even kennis. Dus heb je recent nieuwe 
buren in de straat gekregen? Of ben je zelf nieuw in 

de buurt? Meld dat dan even via herman@irisbuurt.nl, 
dan zorgen wij voor een warm welkom!

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

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

FILM
TIP
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Een meneer vertelt op 
televisie hoe belangrijk 

positief denken voor hem is geweest na 
het overlijden van zijn zoon. Niet “mijn 
kind is overleden”, zo zegt hij, maar “wat 
fi jn dat hij 21 jaar geleefd heeft”. 

Ik zie het aan en weet niet goed wat ik 
er van moet denken. Natuurlijk heeft 
hij best een punt. Ik denk ook dat je je 
eigen leven een stuk aangenamer maakt 
door dankbaar te zijn voor de dingen die 
je wel hebt in plaats van de aandacht te 
vestigen op alles dat je mist. Maar moet 
je niet ook gewoon realistisch blijven? Ja 
het is fi jn dat je zoon 21 jaar heeft geleefd 
en ja daar mag je dankbaar voor zijn, 
maar er moet toch ook aandacht zijn voor 
de andere kant? Het hartverscheurende 
en onbeschrijfl ijke verdriet dat er óók is. 
De bijna lichamelijk pijnlijke wond, het 
gapende gat die het verlies in je hart heeft 
geslagen kun je toch niet ontkennen of 
negeren? 

Dit is natuurlijk wel meteen een heel 
heftig voorbeeld. Ik ben in de regel een 
groot voorstander van positief denken 
en heb een enorme allergie voor 
mensen die zich wentelen in hun eigen 
ellende. Mensen voor wie het leven een 
aaneenschakeling is van teleurstellingen, 
ziekten en ander leed. Mensen die zichzelf 
slachtoffer voelen van hun omgeving, de 

maatschappij, de wereld en het toeval. 
Gelukkig ben ik een vrij positief denkend 
mens. Maar denk je dat mijn leven altijd 
even leuk is geweest? Welnee. Als ik 
mijn tegenslagen zou opsommen en dat 
ook nog zou doen op de juiste toon en 
met een lijdzame blik dan kan ik denkelijk 
echt wel rekenen op sympathie. Maar dat 
is niet de sympathie waar ik voor kies. 

We krijgen allemaal onze portie tegenslag 
en ellende in het leven. Het is hoe je er 
mee omgaat dat bepaalt in hoeverre 
je leven erdoor wordt beïnvloed. Alles 
wat je aandacht geeft groeit. Het is de 
kosmische wet van de aantrekkingskracht 
en werkt zowel in negatieve als in 
positieve zin. Mensen die zich wentelen 
in ellende zullen meer ellende op hun pad 
vinden. Al hun aandacht gaat daarnaar 
uit. Als ze zouden struikelen over een 
miljoen zouden ze het nog niet zien. 
Of ernaar kijken en zeggen, dat heb ik 
weer, iemand anders heeft vast de twee 
miljoen al gevonden, blijf ik zitten met dat 
rottige miljoen. En daar moet ik zeker 
nog belasting over betalen ook. Echt! Die 
mensen zijn er! Ik weet het zeker. 

Vorige week heeft iemand de boom naast 
ons huis “gesnoeid”. Met grof geweld is 
er een tak van afgetrokken waardoor de 
boom een gapend gat heeft tot diep in de 
stam. Ik weet niet of hij het overleeft. En 

ja, ik was heel boos. Maar dat heeft zo 
weinig zin. Het is al gebeurd en je doet 
er niets meer aan. Dus hoop ik dat hij 
het overleeft, maar mocht dat niet zo zijn 
dan komt er vast weer een andere boom 
die we zien opgroeien tot grote stoere 
boom. Spannend! Ik ben benieuwd. En 
ik baal er nog steeds van hoor, maar de 
positieve kant is er ook.  En hoe meer 
ik daar aan denk hoe meer ik er vrede 
mee kan hebben. Echt zo werkt het dus 
gewoon.  

Misschien is dat wat die man op televisie 
bedoelde. Terwijl ik zit te typen aan tafel 
zie ik dat er naast me op de grond een 
van onze opvangkittens ligt te rollen in 
het zonlicht. Hij speelt aandoenlijk met 
zijn achterpootjes en staart. Het kleine 
vertederende snoetje kijkt tevreden de 
wereld in. Vergeten zijn de ontstoken 
oogjes, de opgezette buik van de 
wormpjes en de enorme groeiachterstand. 
Want op dit moment geniet hij. Het spel 
wordt kort onderbroken door een enorme 
diarreeaanval, de medicijnen doen hun 
werk. Hij piept even en gaat vervolgens 
weer onverstoorbaar door met zijn 
tevreden spel. Ik kijk naar hem en denk: 
zo moet het dus. Even piepen en weer 
doorgaan.

 Column Festivals
Door Jorinde

Colofon
Oplage: 1160

Redactie 
Noor Belgraver, Henk Kok, Els 

Castelijns, Jorinde Panken, Gisi 
Cannizzaro, Tonnie Vossen (website),
Linda Hoogsteden, Margot Vermeulen 

(eindredactie),
Anja van der Werf (opmaak)

Tips, ideëen en artikelen zijn altijd
welkom. Kopij inleveren via:

Iriskrant@gmail.com 
info@irisbuurt.nl
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