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Koudwatervrees
Omdat er nog wat koudwatervrees is of 
het allemaal wel zal bevallen, doen we 
de eerste 2 maanden nog geen auto van 
de hand. Over twee maanden evalueren 
we onze proefperiode. Als het bevalt 
gaan we door en zullen we met twee 
auto’s en vijf bestuurders doorgaan. Dat 
gaat ons kosten besparen en de buurt 

Autodeelclub Irisbuurt 
van start

Ja hoor, de autodeelclub in de Irisbuurt gaat van 
start. Drie auto’s met vijf delers gaan twee maanden 
proefdraaien.

parkeerruimte opleveren. Ook komt de 
stap naar elektrisch rijden dan ineens 
onder handbereik. 

In het volgende nummer meer over onze 
bevindingen. Meer weten, stuur dan een 
mailtje met je contactgegevens naar 
Henk Kok via hpkok@hotmail.com. [HK]

Redacteurs gezocht!
Er zijn recent weer wat redacteursplekjes 
vrijgekomen bij de leukste krant van Eindhoven, 
en daarom zoeken wij jou! Wil jij ook vier keer 
per jaar gezellig vergaderen met een hapje en 
een drankje, en een toffe bijdrage leveren aan het 
bestgelezen medium uit de Irisbuurt? Meld je dan 
aan via iriskrant@gmail.com. [MV]
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24 juni
Rommelmarkt Irisbuurt en 
Rochusbuurt

1 juli om 15.00
Wagenspel van de Dr. Ariens-
toneelgroep bij de boomvlonder

2 juli om 20:30 
Iriskoor icm het vrouwenkoor 
van mevrouw Beukenoot bij de 
boomvlonder 

25 augustus
Vrienden van de Blokhut feest 

Elke donderdag Fritzen vanaf 19:30
Elke vrijdag Irisbuurtcafe vanaf 19:00
Elke tweede dinsdag van de maand  
   Pubquiz vanaf 20:30

Irisbuurt Agenda



2

Meer dan 100 jaar Van den Broek  
aan de Geldropseweg

“Ja, ja, ik heb altijd bij de gemeente ge-
werkt”, wie kent hem niet: Jos van den 
Broek, altijd te vinden rond of aan de 
Geldropseweg 133. Iedereen die langs 
loopt krijgt gevraagd of ongevraagd een 
praatje en iedereen kent Jos. Stien, de 
inmiddels overleden zus van Jos was 
ook een oude bekende in de wijk. Tot 
halverwege de jaren ‘90 runde zij het 
kaaswinkeltje aan huis. Maar nu is er met 
de verhuizing van Jos naar een tehuis, 
helaas een einde gekomen aan meer 
dan 100 jaar familie van den Broek aan 
de Geldropseweg. 

Het Kaaswinkeltje
Het kletswinkeltje werd de kaaswinkel 
vroeger ook genoemd in de buurt. Al 
sinds het begin van de vorige eeuw, toen 
de huizen werden gebouwd kwam de fa-
milie van den Broek wonen in onze buurt. 
Waar eerst nog door pa van den Broek 

met paard en wagen de melk, eieren en 
kazen werden rondgebracht, werd het 
later het winkeltje van Stien. Ze verwel-
komde je graag en na een paar tassen 
koffi e was je weer bijgepraat over de 
buurt. Heerlijk!

Kom efkes binnen
Wie weleens binnenkwam voor een pra-
tje werd altijd volgestopt met chocolade, 
taart, koffi e en natuurlijk een borreltje. 
Die gastvrijheid van de kaaswinkel is 
nooit verdwenen, zelfs toen de 80 werd  
aangetikt door broer en zus. En de ver-
halen… oneindig veel verhalen kwamen 
boven tafel. Weinig mensen hebben zo’n 
lange historie in onze buurt als deze fa-
milie. Je moest er soms wel wat geduld 
voor hebben, maar mooie, bizarre, ont-
roerende verhalen waren er ook in over-
vloed.

Oorlog
De oorlog werd ook levendig herinnerd 
door de familie. Het bombardement op 
de groenteboer Konings (nu Hans Bon-
nema) konden Jos en Stien ons gelukkig 
nog levendig navertellen. Ze zaten met 
zijn allen achterin de tuin in de schuilkel-
der toen de bom viel. Ze vlogen zeker 
1,5 meter de lucht in. Het verhaal van 
het paard dat stierf bij dit bombardement 
en niet werd opgegeten maar werd be-
graven heeft lang een hoofdrol gespeeld 
in de buurtroddel. “Schande, zo’n goei 
vlees!”

Geld
Het rijkste gezin van Eindhoven woonde 
ook in onze buurt. Of ja, net bij de DAF. 
Op een boerderij woonde er een gezin 
met 23 kinderen. Na de oorlog kreeg ie-
dere inwoner geld van de gemeente en 
met 23 kinderen tikt dat wel aan. Dan kun 
je nog zo rijk, maar toch… arme vrouw! 
Rijkdom was trouwens ook te vinden 
bij de 100.000 inwoner van Eindhoven. 
Die werd ook aan de Geldropseweg              
geboren en kreeg een fl inke klap geld dat 
vrij kwam toen hij 18 werd. 

Jos is inmiddels verhuist naar de Pas-
saat waar hij een veilige plek heeft om te 
buurten met iedereen. Als je zijn praat-
jes mist: hij vindt het leuk om bezoek te 
krijgen! [LH]

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

Nog meer leuke Van den Broek 
weetjes

- Iedere hond van de familie van 
den Broek heette Loekie: “Das toch 
hendig”. 
- Jos had een jachtvergunning voor 
de konijnen op de begraafplaats (“ik 
heb ook met Frits Philips gejaagd”).  
- Jos was regelmatig in de Jumbo te 
vinden waar hij gratis bloemen ron-
selden die hij aan zijn buurvrouwen 
gaf. Wie neemt deze traditie over? ;)
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Bertje Doperwtje staat met korte broek, 
groene klompen, groene sokken en een 
groene trui aan op zijn gitaar staat te spe-
len en te zingen terwijl het sneeuwt. Om 
hem heen zwaaien mensen met jingles-
ticks om fl ink kabaal te maken. Ondanks 
de snerpende kou heeft zich een grote 
groep mensen verzameld om te protes-
teren. Een protestmars georganiseerd 
door Vredesburo Eindhoven om de dia-
loog met de gemeente aan te wakkeren 
over de positie van subcultuur binnen het 
culturele landschap van Eindhoven. Met 
aanhangwagens, speakers, instrumen-
ten, spandoeken en borden trekt de mars 
veel aandacht. Langslopende mensen 
kijken verbaasd naar wat er zich afspeelt 
en blijven soms even stilstaan omdat ze 
nieuwsgierig zijn. 

Hennez, een meubelmaakster, zit op 
de fi ets met een grote bak voorop waar 
thee en koffi e in staat. Zij heeft zich aan-

gesloten omdat ze vindt dat iedereen in 
Eindhoven een kans moet krijgen. “Alle 
grote culturele instanties zijn van onder-
op gestart. De Effenaar is bijvoorbeeld 
als kraakpand begonnen en vanuit daar 
doorgegroeid tot wat het nu is. We voe-
len momenteel weinig steun voor kleine 
initiatieven, terwijl die juist in grote mate 
bepalen hoe levendig een stad is.”

De eindbestemming van de mars was het 
stadhuisplein, Wallstreet. Els Castelijns 
ging daar als woordvoerster in debat met 
de PvdA, D66 en GroenLinks. Castelijns, 
bestuurslid van Stichting Hertogstaat en 
zelf kunstenares, wil de dialoog aangaan 
met de gemeente. “Er moet gepraat wor-
den met ons, niet over ons. Deze groep 
creatievelingen heeft een enorme meer-
waarde voor Eindhoven, maar de com-
municatie met de gemeente laat vaak te 
wensen over.” Op 18 maart is tijdens het 
debat een eerste stap gezet voor een be-
tere dialoog en samenwerking. Alle aan-
wezige partijen erkenden de meerwaar-
de van het hebben en onderhouden van 
culturele kweekvijvers en stemden in met 
het plan de communicatie te verbeteren 
middels een bereikbaar platform dat de 
culturele onderkant van Eindhoven zal 
vertegenwoordigen. Castelijns: “Hopelijk 
kunnen we via een goede samenwerking 
tot duurzame, duidelijke afspraken ko-
men die onze stad bruisend maken en 
houden!” [door Bas Voets]

‘Er moet gepraat worden met 
ons, niet over ons’ 

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

Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt
herman@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com 

Beheerder Blokhut
Ria de Laat tel: 06-11022279

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Okke Hendriksen 
Nienke Flaman 

Wijkagent
Erwin van Melis        tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
info@irisbuurt.nl 

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT
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De bewonersorganisaties van de Ro-
chus-, en Irisbuurt namen dit waardevolle 
initiatief. De voorzitster van de Rochus-
buurt, Yolande Voskes, nam de rol waar 
van gespreksleidster. Op het podium za-
ten vertegenwoordigers van Groen Links, 
Ouderen Appèl Eindhoven, VVD, PvdA, 
D’66, SP en CDA. Het publiek mocht 
vooraf hun voorkeur kenbaar maken via 
een App. Na twee uur debatteren werd 
opnieuw gepeild. Wat bleek? De PvdA 
had fl ink gewonnen, het aantal stemmen 
op andere partijen was niet veel verscho-
ven.

Aan de partijen was twee dingen ge-
vraagd ter introductie. “Hoe denk je dat 
er van buiten af naar Eindhoven wordt 
gekeken? Hoe denk je dat dit over vijf 
jaar van nu zal zijn?” Meest opvallend 
was dat de partijen zich daar nauwelijks 
op hadden voorbereid. Geen van de aan-
wezigen kwam met een overtuigend en 

wervend verhaal. Veel van de politici ach-
ter de tafel waren jong en relatief onerva-
ren. Toch vreemd als je bedenkt dat dit 
debat met bijna zestig mensen één van 
de best bezochte was in een reeks van 
twintig stadsdebatten voorafgaand aan 
de gemeenteraadsverkiezingen.

Verder viel mij op dat de partijen erg lief 
waren voor elkaar. Het scherpe debat 
werd niet gezocht. De potentiële ge-
meenteraadsleden waren meer gericht 
op het zoeken naar oplossingen via de 
overbrugging van hun tegenstellingen. 
Dat is hoopvol, maar het hielp niet zo 
erg als ‘stemwijzer’ voor de buurtbewo-
ners die klaarheid zochten welk partij het 
meest hun mening vertegenwoordigde. 

DEBATAVOND 

Voorafgaand aan de 21ste maart werd er in de Blokhut een debatvond gehouden. Zeven 
gemeenteraadsleden met kans op een zetel kwamen opdagen. Wat opviel was dat de par-
tijen wel erg lief waren voor elkaar.

Toch kreeg je iets te zien van de mens 
achter het gemeenteraadslid. Spontaan, 
overtuigend, zuur, gelikt, concreet, vaag, 
het was allemaal te zien en horen in de 
zaal. Dat vertelt veel of je je comfortabel 
voelt bij deze politici als jouw vertegen-
woordiger. Best belangrijk kijkend naar 
de thema’s van Eindhoven voor de ko-
mende jaren. Aan hun enthousiasme en 
hun wil iets te gaan betekenen voor de 
kiezers, ontbrak het niet. En dat is hart-
verwarmend om te merken, want om rijk 
te worden is een carrière als gemeente-
raadslid zo ongeveer de slechtste keus. 
In ieder geval hebben we kennis ge-
maakt met enkele toekomstige gemeen-
teraadsleden en zij met de Blokhut in het 
hart van de Irisbuurt. [HK]

Lokale partijen bleven erg lief voor elkaar

Aankoopbegeleiding

Verkoop

Taxaties
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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

Dankbaar

Ik hoor eigenlijk nergens bij
Ik doe maar wat
Ik ben een loslopende ziel
Voortgekomen
Uit de kermis carnaval, de 

voetbalvelden, circus of 
gewoon het café

Maar vooral de mensen waar 
ik van hou

En waar ik op bouw

 
Toon Roosen
Iris Art

Koningsdag 
27 april 2018
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Roll or bowl?

Sjors begon zijn droom in 2015, nadat hij 
voor zaken in de Verenigde Staten was 
geweest. Gezond leven, sporten en goed 
eten zijn belangrijk voor hem, maar het 
bleek in Amerika bijna onmogelijk om een 
verantwoorde snelle maaltijd te vinden. 

Maar toen iemand hem aanraadde om 
eens bij Chipotle te gaan eten, veran-
derde alles. Het concept was eenvoudig: 
een burrito of een bowl, gevuld met ver-
se, gezonde ingrediënten. Fastfood zon-
der schuldgevoel. Dat wilde Sjors naar 
Nederland halen.

Sjors heeft een sterke ideologie, hij wil 
graag gezond en echt eten aanbieden 
voor iedereen. “Vroeger at ik vaak kant-
en-klare maaltijden als ik geen tijd had 
om te koken. En dan niet die bakken 
bami, maar de maaltijden met op het oog 
veel groenten en gezonde ingrediënten. 
Maar ook die bleken ramvol troep te zit-
ten.” En omdat een snelle gezonde maal-
tijd ook niet te vinden was in Eindhoven, 
besloot hij ze zelf te gaan verkopen.

Van zijn spaargeld kocht hij een food-
truck en zo begon het. Hij regelde een 
standplaats op de High Tech Campus, 
waar hij elke dag tijdens de lunchtijd zijn 
verse maaltijden ging verkopen. 

Op het plein voor de Joriskerk staat elke dinsdagavond een bus. Het is er een komen en 
gaan van mensen, en het ruikt er heerlijk. De borden vragen mij “Roll or Bowl”? Dit is geen 
ordinaire snackkraam, nee, het is de foodtruck van Sjors Stakenburg, en hier koop je een 
lekkere, snelle, maar bovenal gezonde maaltijd – iets wat tot voor kort eigenlijk niet mogelijk 
was in Eindhoven.

Alle ingrediënten werden (en worden 
nog steeds!) dagelijks vers gesneden en 
bereid. Dit moest allemaal in de keuken 
van een vriend, waar genoeg ruimte was, 
want Sjors was zelf klein behuisd.

Het concept van Roll or Bowl sloeg aan. 
Na enkele maanden ging de truck ook 

avondshifts draaien. Eerst op het Wilhel-
minaplein en later ook bij de Joriskerk en 
op Strijp-S. Maar daar bleef het niet bij, 
want Sjors heeft grote dromen. Hij heeft 
nu ook een restaurant in Sint-Oedenro-
de, zijn geboortedorp. Hij zou graag ook 
een locatie openen in Eindhoven. En er 
zijn plannen voor een tweede foodtruck. 

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
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Op vrijwel alle grote festivals kun je ze 
deze zomer tegenkomen. Inmiddels zijn 
ze een lichtend voorbeeld voor andere 
foodtrucks en kun je Sjors met recht een 
foodtruckpionier noemen

Hoe werkt het?
Bij Roll or Bowl kies je tussen een burrito 
of een bakje. Dan kies je voor kip, rund-
vlees of tempeh. En tenslotte kies je de 
stijl: ga je voor Latin, of voor Asian? Je 
kunt dit naar keuze nog aanvullen met 
heerlijke homemade guacamole. Omdat 
alles “on the spot” vers bereid wordt, kun 
je je maaltijd aanpassen naar je eigen 
wensen, bijvoorbeeld als je liever geen 
koriander eet, of, zoals mijn dochter van 
drie, er absoluut geen sla in wil hebben. 

En daardoor is Roll or Bowl voor ieder-
een een gezonde en lekkere optie. Ga 
het zeker eens proberen, ik beloof je dat 
je nog een keer terug wil. [MV]

Koken voor dummies met Lotte!
Koolrabisalade

Heb jij ook goede voornemens om gezond te eten? Of heb je gewoon zin in 
een lekkere en simpele soep? Dit keer het tweede recept in de serie Lotte’s 
recepten. Met elke keer een bijna vergeten en verantwoorde groente!

Voor 2 personen

Keukenbenodigdheden:
• Rasp
• Mes
• Snijplank
• Twee borden om van te eten
• Kom
• Kommetje

Ingrediënten:
• Een koolrabi
• Een appel
• 50 gram rozijnen
• Twee eetlepels citroensap
• Twee eetlepels olijfolie
• Peper en zout

Stappen voor het happen:
1. Schil de koolrabi en rasp hem daarna helemaal
2..Was de appel en rasp hem helemaal.
3. Doe de olijfolie, het citroensap en wat peper en zout in een kommetje en roer    
    totdat je een dressing hebt.
4. Mix de rozijnen in de kom door de appel en koolrabi.
5. Gooi de dressing eroverheen.
6. Schep op de borden.

Eten maar!

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800
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Know Your Neighbor
by Gisi Cannizzaro

In this English-language series, we get to know people living in the Irisbuurt who are not originally from the 
Netherlands. This time, we meet Mauro, originally from a small village outside Bologna, Italy. He studied in-
formatics engineering and computer science and works as a senior scientist at a high tech company. He has 
lived in the Irisbuurt with his Dutch wife, Kathelijne, for about ten years. Mauro is very active, with serious 
karate and guitar hobbies. He has also helped represent the Gabriel Metsulaan in city traffi c discussions. We 
met to talk about his adaptation to the Netherlands.

How did you end up in Eindhoven? 
At fi rst I was an intern, in 2000. I was 
offered a job, but declined and returned 
to Italy intending to complete my studies 
there. I eventually changed my mind and 
accepted the job.

What did you think of Eindhoven? 
I was impressed by the nicely curated 
gardens and well-maintained homes. 
Back then the traffi c was slow and the 
town seemed like a big campsite.

Was it diffi cult for you to adapt? 
Ever since I had done an exchange pro-
gram in Norway at age eighteen, I had 
developed more of a European than an 
Italian identity, so it was not a diffi cult 
transition for me. Italy is also nearby.
 
Was there anything that shocked 
you? Yes! On my fi rst day of work I 
was surprised when the boss was attac-
ked with critical questions from the em-
ployees. I learned that questioning autho-
rity is normal. I also give karate lessons 
and saw that Dutch students need an 
explanation – they will not follow instructi-
ons without some persuasion.

Does anything remain strange? 
I have not completely adapted to how 
weddings and birthdays are celebra-
ted here, since it is so different in Italy. 
I will never forget my fi rst Easter with             
Kathelijne’s family: there was no huge, 
delicious lunch. I was so surprised – and 
hungry!

What about Dutch culture appeals 
to you? 
The Dutch are direct, honest: no non-
sense. The country is well-organized, 
but pragmatic about enforcing the rules. 
They are open to new things and will 
embrace change, sometimes at the cost 
of their own traditions. In contrast, Itali-
ans can be judgmental and unaccepting 
when people do not conform. 

Also, the Netherlands has a good level of 
welfare and job security; people who live 
here are privileged.

How was it to learn Dutch? 
I took my time because at fi rst I improved 
my English. There was no pressure to 
speak Dutch, and I did not like making 
mistakes. I was forced to learn when I 
joined sports clubs where I was the only 
foreigner. I also listened to Dutch music 
and watched children’s cartoons in the 
morning. Now my wife and I speak a mix 
of Dutch and Italian at home.

What is your advice for foreigners 
in Eindhoven? The ability to settle in a 
new place has a lot to do with personali-
ty. Expectation management also helps: 
if you come here expecting something 
like New York or Shanghai, of course 
Eindhoven will not meet your expectati-
ons. Our social circle includes couples 
who are Dutch, international, and mixed 
Dutch-international, which helps us stay 
in contact with      people with common 
interests.

Are you glad you settled in the 
Irisbuurt? 
Yes, the people are involved and easy to 
connect with. We defi nitely feel a sense 
of belonging to this neighborhood. 
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‘Suspense in een actiefi lm is 
helemaal niet zo vanzelfsprekend’

In 2002 had Joel Schumacher een interessant 
project de wereld in geholpen, wat luisterde 
naar de naam Phone Booth (2002). Sterker 
nog, een actiefi lm met als concept dat de fi lm 
vanaf het begin tot en met het eind bloedstol-
lend zou moeten zijn met behulp van dezelfde 
verhaallijn was het idee. Aardig gelukt, naar 
mijn mening. Schumacher doet iets waar veel 
regisseurs van dromen, daarom is dit niet de 
eerste keer dat dit idee is uitgevoerd. Zeker 
niet altijd succesvol. 

Unfriended (2014) kwam weliswaar later uit dan 
Phone Booth, maar had hetzelfde concept. De 
spanning moest hem zitten in de videochat wat 
daadwerkelijk de fi lm was, een skype chat van 
1,5 uur. Mislukte fi lm, met name door tekortko-
mingen van de acteurs en scenarioschrijvers, 
maar dat de makers van Unfriended goed hebben geke-
ken naar Phone Booth, is zeer plausibel. Daarom is sus-
pense helemaal niet zo vanzelfsprekend in de actiefi lm, 
althans, de échte suspense, zoals Hitchcock dat deed. 

Phone Booth gaat over een man die in een telefooncel 
bedreigd wordt door een sniper in een drukke New Yorkse 
straat. Dit brengt uiteraard grote problemen en techniek 
met zich mee, zeker omdat niemand weet wat er aan de 
hand is. Colin Farrell levert een fanstastische prestatie, als 
patser die geconfronteerd wordt met zijn ethisch onverant-
woorde gedrag. 

De spanning die deze fi lm met zich meebrengt is absoluut 
van hogeschoolniveau, het zit hem in het script en de ade-
laarsogen van Schumacher, die we mogen bedanken voor 
de vertoning op onze eigen irisbuurt-fi lmavond afgelopen 
april, de toeschouwers hebben overduidelijk  genoten. 
Goedkeuring van de Irisbuurt dus, voor Phone Booth.

FILM
TIP

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Irisbuurt
Filmavond

3 april 2018
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Nieuw in de Iriskrant: de Irisvraagbaak! Een 
vraag-en-antwoordrubriek waarin actuele onderwer-
pen aan de kaak worden gesteld. Voor buurtbewo-
ners, door buurtbewoners. Met in deze editie…

“Sinds de invoering van het betaald parkeren in de 
Rochusbuurt heb ik overmatig last van vreemde au-
to’s die bij mij op het trottoir staan. Ik vind dat fout 
parkeren alleen toegestaan moet zijn voor straatbe-
woners, maar er is nog maar zelden plaats voor mijn 
eigen auto op de stoep. Wat kunnen we hier tegen 
doen?”

Ja, vreselijk. Het probleem speelt bij meer bewoners uit onze 
buurt op dit moment en ik denk dat we er echt iets mee moeten. 
Gewoon ontzettend vervelend als je zo ver moet lopen om  je 
auto nog fout te kunnen parkeren. Als je dan eindelijk dat mooie 
huisje in dit droombuurtje hebt bemachtigd dan wil je dat ge-
woon zelf voor je eigen huis kunnen doen en niet dag en nacht 
tegen de bumper van een ander aan hoeven kijken. Want laten 
we eerlijk wezen, we liggen er wakker van! 

Als ik ‘s nachts niet kan slapen en door m’n slaapkamerraam 
voor de zoveelste keer  tegen die foutgeparkeerde auto aankijk 
(van waarschijnlijk weer iemand uit de Rochusbuurt) zie ik ook 
mijn buren in nachtjapon de gordijntjes opzij schuiven om nog 
even te checken of die vervelende auto er nu nog steeds staat. 
Helaas zal het beleid van de gemeente voorlopig niet verande-
ren, het enige dat je nu kan doen is proberen al die parkeergek-
te te accepteren. Aangezien er zo veel mensen met hetzelfde 
probleem rondlopen in de buurt is het wellicht een idee om hier 
een lotgenoten-avond voor te organiseren in de blokhut? Mis-
schien kunnen we de stress verminderen als we onze verhalen 
kunnen delen en steun kunnen vinden bij elkaar. 

Ik stel voor iedere autobezitter gratis een 
augmented reality bril ter beschikking te 
stellen. Deze bril is zo geprogrammeerd 
dat alle 4-wielers worden afgebeeld als 
een leeg parkeervak. Ik schat dat na en-
kele dagen het parkeerprobleem tot het 
verre verleden behoort.

Als je geen auto hebt, heb je geen last 
van een gebrek aan plekken. Als je in de 
binnenstad wilt wonen en wel een auto 
wilt bezitten, moet je natuurlijk een beetje 
klaar zijn voor wat ongemak, een beetje 
verder lopen naar je auto. Dit valt onder 
“fi rst world problem,” wat mij betreft.

Heb je ook een onderwerp voor de irisvraagbaak? Mail dan naar iriskrant@gmail.com en 
wij zullen je vraag geheel anoniem aan onze vraagbaken voorleggen!

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:

De Irisvraagbaak!
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Beste buurt-/wijkgenoten, stel je voor....

Je loopt de Gabriel Metsulaan op, rich-
ting de Kanaaldijk Zuid, over een mooie 
groene laan. Je slaat rechtsaf de hoek 
om en net voorbij de poort, die leidt tot 
het buitenterrein van het WalHal-lala 
van de Tiersma’s, loop je zo een park in. 
De Groene Verbindingszone. Hier gaan 
mensen de verbinding aan met zichzelf, 
de ander en de natuur. Dit vindt plaats 
door allerhande culturele en creatieve 
activiteiten die georganiseerd worden in 
de blokhut-achtige gebouwtjes en in de 
loods. Deze *Tiny Creative Spaces zijn 
allen perfect toegerust voor de activiteit 
die ze herbergen. Er is een sound-stu-
dio, een atelier voor beeldende vormge-
ving en textiele werkvormen en een cof-
fee- en lunchcorner. Allen zijn omzoomd 
met een brede, gelaagde border waarin 
groente, fruit en kruiden groeien. Dit zijn 
de share-time moestuintjes waar -onder 
andere- ouderen uit de senioren-appar-
tementen tuinieren en waar schoolklas-
sen les krijgen in hoe je je eigen voedsel 
kunt verbouwen. De bewonertjes van de 
bijenkasten, aan de rand van het park, 
zorgen voor de bestuiving.

Verderop, waar vroeger de milieustraat 
was, wordt het terrein wat heuvelachti-
ger. We kijken vanaf hier namelijk tegen 
de weelderig begroeide achterkant van 
half-ondergrondse werkplaatsen aan. 
De voormalige milieustraat heeft een 
ware transformatie ondergaan en is nu 
een innovatief Up- en Recycle gebied 
met een sorteer-/ontmantel

centrum waar iedereen zijn ‘afval’ naartoe 
kan brengen. Er lopen studenten van de 
Design Academy en de TUE stage, om 
materiaalkennis op te doen en in contact 
te komen met de doelgroep (lokale be-
volking) waar ze voor gaan ontwerpen. 
Verder zijn er werkplaatsen te vinden van 
allerhande ambachtslieden. Er is een ga-
lerij, waar  allerlei re- en upcycle produc-
ten te koop zijn en waar exposities worden 
gehouden. Het sorteer-/ontmantelcentrum 
levert ook de grondstoffen voor de crea-
tieve en culturele activiteiten in de *TCS, 
alsmede voor de workshops in het Wal-
Hal-lala.

Wanneer we ons omdraaien, richting uit-
gang, zien we het Open Lucht Theater 
waar regelmatig optredens plaatsvinden. 
Muziek, dans, dra-
ma en poëzie wor-
den daar in allerlei 
vormen gepresen-
teerd aan een breed 
publiek.Alle gebou-
wen hier worden 
van energie voor-
zien middels de zon-
nepanelen op het 
dak van WalHal-lala 
en de inwoners van 
Eindhoven worden 
-hopelijk in de toe-
komst- opgeladen 
door een bezoek 
aan deze Groene 
Verbindingszone.

De droom... van Marleentje Tiersma-Weismann

Bovenstaande is een droom van Geert 
en mij. Deze heb ik gepresenteerd op 
de Droomdag (13 april jongtleden) in 
het Parktheater, georganiseerd door       
‘Eindhoven in Dialoog’. Onze droom is, 
naast een 5-tal andere dromen, gekozen 
om gecoacht te worden door een raadslid 
en een Gilde Plus lid. En omdat jullie deel 
uitmaken van onze inspiratiebron, leek 
het ons wel zo logisch om het met jullie 
te delen. Het is allemaal nog in een pril 
stadium, maar we zijn al wel met mensen 
in gesprek geweest voor opbouwende 
kritiek, feedback en draagvlak. 

Echter, er is altijd ruimte voor verbete-
ring. Dus laat van je horen, mocht je je 
geroepen voelen.

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
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Inmiddels heb ik 
geleerd dat ‘ontspullen’ 

een continu-proces is geworden bij ons 
in huis. Een paar jaar geleden zijn we 
serieus begonnen met ontspullen toen we 
besloten onze gehuurde garagebox leeg 
te maken en de huur op te zeggen. Dit 
werd gevolgd door het ontspullen van ons 
huis en daarna het huis van mijn moeder 
die na een CVA naar een verpleeghuis 
moest. Hoewel ik altijd al talent had 
voor opruimen en structureren, ben ik 
inmiddels ook een ervaren opruimcoach. 

Eerlijk is eerlijk. Ontspullen is makkelijker 
als je genoeg geld hebt. Stel dat je iets 
wegdoet waar je spijt van krijgt. Als het 
slechts een gebruiksartikel is dan heb je 
met geld in no time vervanging gekocht. 
Als je minder fi nanciële middelen tot 
je beschikking hebt dan zal je minder 
impulsief te werk moeten gaan en 
kan een categorie ‘in overweging’ een 
oplossing zijn. Na een jaar neem je deze 
categorie opnieuw onder de loep en wat 
je niet hebt gebruikt, kan alsnog weg. 
Een mens gebruikt de ruimte die hij tot 
zijn beschikking heeft. Ik heb evenveel 
opslagproblemen als een vriendin die een 
villa heeft. Bijzonder eigenlijk dat mensen 
zoveel spullen om zich heen verzamelen. 
Het zijn maar spullen! Hoe belangrijk 
kan het zijn? Maar als de stapel folders 
op mijn deurmat valt, kan ik het toch 

niet laten om ze door te bladeren en te 
kijken welke aanbiedingen een verrijking 
van mijn leven zouden kunnen zijn of 
onmisbaar zelfs. En ik wist niet eens 
dat het onmisbaar was, kun je nagaan. 
Hilarisch toch? Daarom ben ik zo blij 
met de besloten facebookpagina voor de 
bewoners van onze wijk. De uitwisseling 
van spullen tussen de bewoners is 
geweldig om te zien. Het gezin op nummer 
87 heeft een houten plank nodig die wij 
toevallig over hebben na een recente 
herinrichting. De overbuurvrouw heeft 
een plant die te groot is geworden dus die 
krijgt een nieuwe plek bij een goede buur. 
Spaarzegeltjes en PSV-plaatjes vinden 
een dankbare bestemming. Maar ook 
de keukenuitzet voor het studentenhuis 
wordt met behulp van bijdragen uit de 
buurt volledig bij elkaar verzameld. Zelfs 
deuren worden hergebruikt in het huis 
van een wijkgenoot. Al die spullen vinden 
een nieuwe bestemming en de nieuwe 
eigenaren zijn er minstens zo gelukkig 
mee als de vorige ooit waren. 

Ook het lenen van items zoals een 
stofschaar voor een projectje, statafels 
voor een feestje en een kruiwagen 
voor die stapel stenen zijn niet alleen 
mooie bijdragen aan de verbinding 
met je buurtgenoten maar ook aan 
verduurzaming. Die spullen hoef je dus 
niet meer aan te schaffen voor die enkele 

keer dat je ze misschien nodig hebt. 
Enige tijd geleden werd er een nieuw 
fenomeen op de facebookpagina gespot, 
namelijk een spel genaamd Kolonisten 
van Katsjing. Doel van dit spel is om 
zonder uitwisseling van geld je eten bij 
elkaar te ruilen en dit zo lang mogelijk 
vol te houden. Dus de groenten ruilen 
tegen rijst of iets anders dat je nog in de 
kast hebt staan. Zo heb ik broodbeleg 
geruild tegen eieren en iemand anders 
had weer iets anders op de plank staan 
dat geruild kon worden tegen een ander 
handig ingrediënt. Varianten hierop zijn 
de Tuinkolonisten van Katsjing. Zaden 
en bloempotten wisselen van eigenaar 
en zonder fi nanciële tegenprestatie is 
iedereen weer blij. Natuurlijk moet er 
geen misbruik van gemaakt worden. Het 
moet realistisch blijven en het lijkt me niet 
de bedoeling dat je om levensmiddelen 
gaat vragen buiten het spel om en als 
de supermarkt open is. Maar wij roepen 
al gekscherend dat onze voorraadkast 
overbodig is geworden, want de wijk is de 
voorraadkast. Je hoeft maar een oproep 
te plaatsen op facebook en het moet wel 
gek lopen als niemand je kan helpen aan 
het gevraagde product. En mocht het 
op die manier echt niet lukken dan is de 
supermarkt, de stad en de bouwmarkt 
gelukkig niet ver. Wat een prachtige 
bijdrage leveren wij op deze manier 
gezamenlijk aan duurzaamheid.

 Column VoorraadkOntspullen
Door Jorinde

Colofon Iriskrant
Oplage: 1160
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