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Na lange en felle discussie is dan nu eindelijk het oordeel gevallen 
omtrent het betaald parkeren in de Schelling- Dukaat- en Stuiverstraat. 
Het gaat gebeuren! Maar dan wel alleen in de Schellingstraat… 

De parkeerfi nale!

Zoals gebruikelijk 
in de aanloop naar 
het betaald parkeren 
volgt er op de initiële 
enquête, gehouden 
door de initiatiefnemers 
in de buurt, een 
offi ciële enquête door 
de gemeente als er 
potentieel genoeg 
draagvlak is om de 
plannen uit te voeren. 
Voor deze offi ciële 
enquête geldt dat er 
tenminste een 50% 
respons moet zijn, en dat 
tenminste 50% van deze respondenten 
vóór betaald parkeren moet stemmen. 
Voldoet een gebied hier aan, dan zal de 
gemeente overgaan tot invoering.

De Schellingstraat voldeed exact aan 
deze criteria, maar in de Stuiverstraat en 
Dukaatstraat werd de 50% voorstanders 
net niet gehaald en daarom zullen deze 
straten (voorlopig) nog vrij parkeren 
blijven. Het betaald parkeren in de 
Schellingstraat zal in de loop van 2018 
worden ingevoerd.

Goed, dat is de situatie vandaag de dag, 
maar betekent dit ook het einde van de 
parkeerdiscussie? Ik denk dat gezien 
de oprukkende betaald parkeren-zones, 
de toenemende drukte in en rond het 
centrum en de nog steeds groeiende 
welvaart het laatste woord hier nog niet 
over gesproken is. Wanneer de discussie 
weer gevoerd gaat worden kan ik niet 
voorspellen, maar dat ie terug gaat 
komen, daar ben ik van overtuigd. U leest 
het dan… in de iriskrant! [MV]
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25 augustus
Vrienden van de Blokhutfeest

26 september
Kinderboerderij

31 oktober
Halloween

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

Vanaf 29 augustus elke   
 woensdagmiddag tussen 
 13.00-16.00 kinderactiviteiten 
    in de Blokhut

Irisbuurt Agenda

Mijn buurman is een onderzoeker
Mijn buurman heeft deze winter alles uitgezocht over “de samenstelling van de 
grondwatersituatie van ondergrond Iriswijk/Eindhoven”. Met onder andere die 
kennis zou hij het liefst zijn droom willen verwezenlijken. Een warmtebron, via 
een door hem zelf geboorde pijp naar de diepere lagen onder zijn tuin, waarmee 
hij zijn huis kan verwarmen. Natuurlijk zou hij alles kunnen kopen, de gaten laten 
boren, maar dat vindt hij niet leuk. Hij wil het bedenken, zelf maken tegen zo 
laag mogelijke kosten en als het lukt, beproeven in zijn eigen huis. Ben je ge-
interesseerd, kijk dan in het archief van de Irisbuurt website en zoek het artikel 
met eerdergenoemde titel. [HK]

http://irisbuurt.nl/samenstelling-en-grondwatersituatie/ 
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Buurten met de buurt
Vandaag was ik te gast in het liefdevolle huishouden van Suus, Maarten, Pim, Bob en poes 
Poppy van Berkel. Altijd als ik langs hun huis loop zijn de gordijnen open. Je weet wel, dat 
gezellige huisje met die gele deur aan de Adolf van Cortenbachstraat. Ik heb weleens eerder 
een foto gemaakt van Poppy die heel kunstig op het randje van het raam balanceerde zodat 
zij alles in de gaten kon houden, zowel binnen als buiten op het pleintje. 

Suus en Maarten wonen nu iets langer 
dan drie jaar in de Irisbuurt. Zij is docente 
dans en masseuse en hij softwareont-
wikkelaar. Ze ontmoetten elkaar via een 
collega van Maarten, een vriendin van 
Suus. De vonk sloeg pas echt goed over 
toen ze met carnaval met elkaar dansten 
in café de Kram op Stratumseind. Maar-
ten woonde toen nog in Utrecht en aan-
gezien Pim in Utrecht erbij kwam was het 
logisch iets in die buurt te zoeken. Toch 
bleven ze ook naar andere plekken kijken 
en toen dit huisje vrij kwam in Eindhoven, 
Suus’ stad, was de keus snel gemaakt. 

Vlak na de verhuizing trouwden ze en 
werd meteen bevestigd dat ze wel in een 
heel warm bad terecht waren gekomen. 
Ze woonden er nog maar net en de bu-
ren hadden het hele huis versierd met 
vlaggetjes! Bob is daarna in Eindhoven 
geboren en nu huppelen de jongens sa-
men op hun gemak de voordeur uit om 
even op het pleintje te spelen en daarna 
weer thuis een fruithapje op de bank te 
eten. “Of ik ook een fruithapje wil? Jaaaa, 
graag!”  Dit is echt zo’n huishouden waar-
bij je meteen ‘part of the family’ bent. 
“Nee,” zegt Suus, “hier willen we nooit 
meer weg! En als de verbouwing binnen-
kort klaar is, is het huis nog mooier dan 
het al was.” Het is wel lawaaierig nu af en 
toe met al dat geboor in de tuin, maar de 
kids hebben koptelefoons en het leven 
gaat gewoon verder. 

Tijdens de fruithapjes en het interview 
staat vriendin Fleur, Suus’ oude buur-
meisje voor de deur en vraagt door het 
harde gedril heen dat uit de tuin komt of 
het uitkomt. “Ja hoor, natuurlijk! Kom bin-
nen, koffi e, fruithapje?” Fleur zegt: “Jullie 
zijn ook echt altijd zo relaxed met alles, 
heerlijk haha!” En als het aan Suus ligt 
helpt ze binnenkort de hele buurt relaxen. 
Sportmassage geeft ze al aan huis, maar 
ze overweegt uit te breiden naar holis-
tische massage. “Als de kinderen naar 
school gaan lijkt het me fi jn om dat op te 
pakken en zo iets voor de mensen in mijn 
buurt te kunnen betekenen. Zo mooi om 
alles vanuit huis te kunnen doen! Beste 
keus ooit, dit huisje!” [EC]
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Aan de Adolf van Cortenbachstraat ligt 
de hondenuitlaatstrook, een veldje waar 
de honden van de buurt naar hartenlust 
kunnen rondlopen zonder aangelijnd 
te zijn. Dit is natuurlijk heel fi jn voor de 
beestjes. Ze kunnen er ook hun behoefte 
doen, maar, net als op straat, geldt hier 
een opruimplicht voor de hondeneigena-
ren. Het is dan ook jammer, dat dit niet 
gebeurt. Zeker met dit lekkere weer zorgt 
dit voor de nodige overlast in de directe 
omgeving. Het gaat er nogal stinken. 

Even verderop ligt het speelbos. Hier kun-
nen de kinderen van de buurt dan weer 
naar hartenlust rondrennen. Gelukkig 
hoeven ze hier hun behoefte niet te doen 
en de “kindereigenaren” (ouders) hoeven 
het niet op te ruimen. Helaas wordt hier 
door anderen dan weer overlast veroor-
zaakt. Onder andere door zwervers/dak-
lozen die er ‘s nachts verblijven en hun 
behoefte doen in de bosjes. 

Er is een opruimteam gevormd die, als 
het speelbos erg vervuild is, met knijpers 
en vuilniszakken de speeltuin doorgaan 
en spreken af via een whatsapp groep. 
De laatste tijd moet er ook steeds vaker 
een schep mee om de ontlasting van 

zwervers op te ruimen. Verder wordt 
er veel geblowd door hangjongeren en 
-ouderen. Ook wordt er ‘s avonds en ‘s 
nachts, ondanks het alcoholverbod, ge-
dronken. Kinderen kunnen in principe 
niet veilig alleen spelen in de speeltuin. 
De kans dat zij worden geconfronteerd 
met drugs, verwarde mensen of mense-
lijke ontlasting is op dit moment te groot.

De buurt moet en wil hier dan ook over 
in gesprek met elkaar en de gemeente. 
Gekeken moet worden, hoe het poep-
veldje aangepakt kan worden, zodat het 
schoongehouden wordt, of in ieder geval 
niet meer voor overlast zorgt. Daarnaast 
gaat er gekeken worden naar mogelijkhe-
den om het speeltuintje weer kindvrien-
delijk te maken, Naast een opruimteam, 
die er regelmatig schoonmaakt, is de ver-
lichting bij het voetbalveldje aangepast, 
zodat er niet meer tot diep in de nacht 
rondgehangen kan worden.
 
Om verdere mogelijkheden met de buurt 
te bespreken en bedenken, zal tegen het 
eind van de zomervakantie een infor-
matieavond georganiseerd worden. De 
datum wordt via facebook (Oog voor de 
Irisbuurt) bekend gemaakt. [DH]

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

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

Het poepveldje
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Pien, we zijn toch wel erg benieuwd.. Hoe(zo) word je naast 
architect ook kattengedragsdeskundige?

“12 Jaar geleden zat er plotseling een poesje in onze tuin. Ze 
was heel schuw, broodmager en probeerde in onze vijver te 
vissen. Ondanks dat we helemaal geen kat wilden hebben, zet-
ten we een bakje kattenvoer voor haar neer en sindsdien is ze 
niet meer weggegaan... Het heeft ons een jaar of 2 gekost om 
van dit zwerfkatje een huispoes te maken, en tijdens dat proces 
zijn we gefascineerd geraakt door het fenomeen kat. Zo gefas-
cineerd zelfs dat ik, nadat een vriendin met succes een katten-
gedragsdeskundige in de arm had genomen, op zoek ging naar 
een goede opleiding om dat ook te worden. Al zoekend ontdek-
te ik dat er een instituut bestaat dat mensen in 3 jaar tijd opleidt 
tot gedragsdeskundige voor katten. Sinds vorig jaar ben ik kat-
tengedragsdeskundige én partner bij ons Architectenbureau.

Mooi verhaal! Kun je ons nu ook helpen bij het meest voor-
komende probleem: kattenpoep in de tuin? Hoe lossen we dit 
op? Knofl ookpoeder, sateprikkers. Al die middeltjes die ook wel 
zielig zijn voor de katten en al die discussies over wie wat moet 
doen. Heb jij tips voor ons?

“Jazeker! Katten plassen en poepen graag in zandbakken om-
dat die lekker schoon en groot zijn ;-) Veel katten hebben thuis 
een kattenbak waar ze niet zo tevreden over zijn. Sommige 
katten doen dan toch (met tegenzin) hun behoefte op zo’n bak, 
maar veel katten gaan dan liever buiten. En omdat katten van 
oorsprong woestijndieren zijn, is een zandbak voor hen de ide-
ale plek om hun behoefte te doen. De enige manier om dit te 
voorkomen is om te zorgen dat de kattenbak thuis *nog* aan-
trekkelijker is dan de zandbak! 

Kattenvrede op (Iris)aarde
Het is een hot topic in onze buurt: katten. Kattenpoep, kattenruzie, verdwaalde kat-
ten… De emoties lopen soms hoog op. Begrijpelijk in een kattenbuurt als de onze. 
Maar zijn er ook oplossingen voor de discussies die volop ontstaan op Facebook? 
De Iriskrant ging op onderzoek uit, we moesten zelfs de Geldropseweg oversteken, 
maar we vonden al onze antwoorden bij Pien, gediplomeerd kattendeskundige, 
partner bij ARCHES én bijna Irisbuurter. Pien neemt ons de komende Iriskrantedi-
ties mee in het leven van ons meest gehouden buurtdier en geeft ons tips om de 
kattenvrede terug op (Iris)aarde te brengen.

Vuistregels voor de perfecte kattenbak zijn:

• Voor iedere kat in huis 1 eigen bak plus 1. Dus bij 2   
katten heb je 3 bakken nodig.

• De kattenbak moet zo groot zijn dat een kat zich makkelijk 
kan omdraaien zonder de randen te raken

• Katten hebben een hekel aan een kap op de kattenbak om-
dat dan de geur van de ontlasting in de bak blijft hangen.

• Kies als kattenbakvulling voor fi jn en klonterend grit zonder 
geurtje, vulling die het meest op zand lijkt is voor katten 
het prettigst. Een laag van 2 a 3 cm. is meestal voldoende.

• Schep de bak minimaal 1x per dag helemaal uit, en ver-
vang het grit 1x per week of vaker indien nodig.”

Met deze wetenschappelijke onderbouwing zijn de discussies 
op Facebook een stuk eenvoudiger geworden. De uitvoering 
zal misschien nog wat tijd kosten, maar de kennis is er nu! 

Heb je in de tussentijd nog kattenvragen die je graag in de ru-
briek beantwoord wil zien? Of kan je zelf wel wat persoonlijke 
hulp gebruiken bij kattengedragsproblemen? Bel of mail even 
met Pien Voortman van ARCHES: info@arches.nl. 

Volgende editie: kattengejank! [LH]

Het droombootje

In het oude stadskanaal
Half verscholen onder de hoge bomen
Ligt een blauw vergeten vissersbootje
Stiekem van de grote zee te dromen

 
Toon Roosen
Iris Art
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Moestuin
Op donderdag 21 juni had onze moestuin bij de Blokhut veel bezoek. De tuin was de tweede stop van de Eindhoven Eetbaar 
Toer, een initiatief opgezet door Leo Bakx (permacultuur expert en oprichter van meerdere tuinprojecten) and Chef Erling Rugsten 
(topkok bij Seats2Meet Strijp-S). Hun idee: Stadsbewoners uitnodigen voor een culinaire toer langs diverse Eindhovense buurt-
moestuinprojecten. Het doel is nieuwe contacten, nieuwe inspiratie en nieuwe inzichten over gezond en lekker eten. Elke maand 
is er een excursie naar een ander project.

Op de dag vertelden we iets over het ontstaan en het doel van de tuin, en lieten zien wat er groeit en bloeit. Chef Erling liet ons 
proeven uit de tuin met een culinair kunstwerkje. Het was een groot succes! [Stefan Pfundtner]

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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Zestigjarige overlijdt gecontroleerd
De zestigjarige is niet meer. De ‘dokter’ verloste deze versleten oudere uit zijn lijden. Na een kleine vier uren 
gaf hij defi nitief de geest. Zijn laatste resten werden deels meegenomen en deels bijgezet. Aan een rijk leven 
was een einde gekomen.

Het is acht uur als het snerpende geluid 
van de motorzaag mij doet opschrikken. 
De Douglas Spar verderop verliest wat 
takken als Danny langzaam zijn weg 
naar de kruin van de boom vrijmaakt.

Na de laatste hevige storm was er al een 
tak van een kleine vijf meter afgebroken. 
Die had net een kippenhok en tuinhuisje 

Irisbuurt geknipt en geschoren
Met veel lawaai en geweld kreeg de Irisbuurt een onderhoudsbeurt over zich heen. Geen 
gezeur, de reuze tondeuse stond afgesteld op zo’n vier meter hoogte en alles wat groen en 
tak was aan de bomen onder die hoogte, moest eraan geloven. De Irisbuurt  kwam met de 
schrik vrij. Onverbiddelijke kapper. Ik zag, huiverde en dacht terug aan mijn jeugd.

Mensen van rond de zestig herinneren 
zich wellicht de herenkapper. Mijn kapper 
van destijds, rond hoofd, naar achteren 
gekamd plakhaar van de brylcreem, had 
een pand in Emmeloord. Die herenkap-
per knipte ook de jeugd, maar alleen op 
woensdagmiddag of zaterdagmorgen, 
want andere dagen waren voor kinderen 
simpelweg verboden. In de koude natte 
herfst , wij met kaplaarzen, wasemden 
we de ramen vochtig tot druipens toe. 
Als je binnentrad had je nog hoop, maar 
in een fl its drong de schade tot je door, 

want daar zaten wel twintig jongetjes op 
stoelen langs de muren. Dat betekende, 
met twee kappers, twee en een half uur 
wachten. Vijftien minuten onder het mes 
en twee gulden vijftig armer weer naar 
huis. Daar ging je vrije middag of mor-
gen. Bloempotje of bebop, zo kon je er 
weer drie maanden tegen.

Zouden de bomen van de Irisbuurt ook 
gehuiverd hebben toen ze de twee kap-
pers en hun reuze tondeuse zagen aan-
komen? Misschien niet voor de scheer-

beurt, maar  wel erna. De takken werden 
meteen versnipperd en zijn vast al opge-
stookt in de bio-energiecentrale. Prachtig 
die spiets op de Voorterweg en wat te 
denken van onze vredesboom – de linde 
op het pleintje bij de Blokhut – die onge-
wild een paar fl inke okselharen verloor. 
Gelukkig werd erger voorkomen door 
buurtbewoners die het oudje ontzetten 
en de brute ‘kappers’ wegjoegen. Wat 
een beunhazen. De bomen in de buurt 
bleven geknipt en geschoren achter.  Ze 
kunnen er weer even tegen. [HK]

gemist. De - zo schat ik - zeker 25 meter 
hoge boom begon een gevaar te vormen 
voor zijn directe omgeving. 

Daarom werd besloten de zestigjarige 
gecontroleerd om te leggen. Als rond een 
uur of tien de kruin wordt bereikt gaat de 
boom heftig heen en weer. Twee tortel-
duiven en twee kraaien vertrekken en 

moeten vervangende woonruimte zoe-
ken. Dit is niet ongevaarlijk zo’n klim-
partij met motorzaag en touwen. Even 
na twaalf uur is het leed geleden en is 
de Irisbuurt een markante verschijning in 
een achtertuin van de Voorterweg armer. 
Wat overblijft is licht  en lucht voor een 
prachtige Rode Beuk. [HK]
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Stralend én ontspannen op de steiger
Al jaren fi ets ik er 
voorbij en al jaren 
zag ik Geert-Jan in 
zijn kapsalon sierlijk 
bewegen. Kenmer-
kend in een zwarte 
broek, een nette wit-

te blouse, een sjieke riem en dat mooie 
donkere haar. Het ziet er altijd zo heerlijk 
verfi jnd uit daar binnen. Misschien iets 
te verfi jnd voor een drukke moeder die 
soms stiekem heel even er tussenuit kan 
knijpen om even haar haren weer accep-
tabel te krijgen. Dacht ik.

Met mijn haren vol verf en bouwstof 
waag ik me toch aan dit interview/deze 
knipbeurt. Enigszins gehaast en een met 
een vol hoofd bedenk ik wat ik Geert-
Jan allemaal wil vragen voor deze krant. 
Maar daar is het nog geen tijd voor. Want 
allereerst gaan we relaxen. De muziek, 
de hoofdmassage en het water met een 
citroentje laten me bijna vergeten waar ik 
voor kwam. Ik wilde Geert-Jan intervie-
wen omdat hij inmiddels al meer dan 25 
jaar in onze buurt Bobline runt!

Terwijl mijn haar weer een gezonde uit-
straling aanneemt vertelt Geert-Jan over 
zijn salon. Over hoe hij begon bij Frank’s 
Knipperij aan de Jorislaan en besloot zijn 
eigen salon te beginnen in onze straat. 
Het wordt duidelijk hoe de buurt is veran-
derd de afgelopen jaren. Waar voorheen 
de dames uit de Rochus-, Irisbuurt en het 
witte dorp iedere week nog hun haren lie-
ten föhnen is de buurt tegenwoordig veel 

meer vertegenwoordigd door een jonge-
re garde. En die dames komen graag bij 
Bobline voor een Balayage (een speciale 
manier van kleurverloop). Maar ook voor 
haarherstel en het gebruik van natuurlij-
ke middelen overigens. Maar… de echte 
kracht van een bezoekje aan Bobline? 
Dat is overduidelijk het momentje voor 
jezelf. 

De buurt is na al die jaren nog steeds 
leuk volgens Geert-Jan. Hoewel… hij zou 
graag nog wat meer fl air willen zien in de 

straat. Wat leuke modewinkels, 
beautysalons, boetiekjes: van alles om 
dat momentje voor jezelf nog wat langer 
te rekken. Mij heeft hij in ieder geval over-
tuigd. Ik ben heerlijk relaxed als ik naar 
buiten loop en heb oprecht genoten van 
dit bezoek aan Geert-Jan en de tijd voor 
mezelf. 

Als je dus de volgende keer iemand met 
glanzend haar op een steiger ziet staat 
aan de Geldropseweg: dan had ik weer 
even een verwenmomentje nodig. [LH]

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 in the Irisbuurt who are not originally from the Nether-
lands. This time, we meet Beant, who lives with husband Zubin and brother Gurjot. How gezellig! 

Beant and Gurjot were born in Punjab, India, and are two peas in a pod: both studied in the U.S., followed the same program in 
Eindhoven, and were even on the same work team at a local employer. Beant is now a freelance usability consultant and Gurjot 
a design engineer. Zubin, from Odisha, met Beant in an undergraduate engineering program in India. He is currently fi nalizing his 
masters thesis in sustainability. The three moved to the Irisbuurt one snowy day in December 2017. Whether it’s cooking, baking, 
painting, sewing, gardening, or taking driving or Dutch lessons, these thirty-somethings stay active. We met to talk about life in 
the Netherlands.

How long have you lived here? 
Beant: I’ve been for 9 years, my brother 
4.5 and my husband 3. So I was fi rst!

How did you end up here? 
Gurjot: I followed my sister because she 
found a great multinational consortium 
program about user system interaction 
at the TuE. Neither of us felt inspired to 
remain in the U.S. (where our two sisters 
live).

Why stay here? 
Beant: We were attracted to the interes-
ting study and work opportunities. The 
Dutch directness makes for an effi cient 
work environment and I like the egalitari-
an and laidback nature of the people.

Zubin: I think because the Netherlands is 
small it is outwardlooking and openmin-
ded. I like that everyone is cared for and 
is made to feel they have a stake. Com-
pared to India, things get done here and 
things work: meetings, buses and trains 
are all on time.

How is India different? 
Beant: The diversity in India is far greater 
regarding food, culture, status, langua-
ges, regions, and religions. And colors 
are more vibrant.

How integrated are you here? 
Gurjot: I mostly have international friends. 
I think we connect most with Dutch peop-
le who have been abroad or are married 
to foreigners.
Zubin: Though I have mostly Indian 
friends, I am determined to master the 
Dutch language. I will need to speak 
Dutch for work. For us it is easier to enjoy 
Dutch celebrations like King’s Day and 
Carnaval that are outdoors (like Indian 

festivals). Beant likes Dutch New Years 
as well, where the people are open for 
dancing and chatting. Sinterklaas and 
Christmas are more closed because eve-
ryone is inside.

Why buy a house in this neighbor-
hood? 
Zubin: We used to live near the stadium 
where it was busy. We searched near the 
center and found this area to be beautiful 
and less busy. We appreciate having a 
front yard. And of course the house was 
big enough for three adults! We already 
participated in some Blokhut activities, 
like the nieuwjaarsborrel and the Buurt-
Bazaar.

Will you stay in the Netherlands? 
Beant: I get restless and could imagine 
trying out someplace new, like Australia. 
But we will defi nitely stay for some time, 
and who knows what will happen.

Gurjot: I am not sure how things will 
change in the future. I have yet to fi nd my 
other half . . .

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Rommelen op de BUURTbazaar
Op 24 juni pakten de Rochusbuurt en de Irisbuurt gezamenlijk 
uit met de BUURTbazaar. Het weer was prachtig, de 
kramen lagen vol en de munten rinkelden in overvloed. Dit 
succesnummer is zeker voor herhaling vatbaar! [MV]

‘Pixar sequels vallen de laatste 
vijf jaar tegen, maar stiekem val-
len ze ook mee.’

The Incredibles 2 is vandaag de dag 
nog weinig of niet in de biscoop te vin-
den. Toch wil ik het er even over heb-
ben. Na het zien van deze fi lm kreeg 
ik in de gaten dat er een structuur te 
vinden was in de sequels, oftewel een 
vervolg, van Pixar fi lms. 

Wat de fi lms Monsters University 
(2013), Finding Dory (2016) en The In-
credibles 2 (2018) met elkaar gemeen 
hebben is dat ze alle drie een vervolg 
zijn op een waanzinnig succesvolle 
Disney-Pixar fi lm, maar stiekem er-
gens tegen lijken te vallen, of in ieder 
geval niet zo goed te zijn als het eerste 
deel. 

Nou is dat laatste niet meteen een probleem; het is immers 
ook geen makkelijke opgave om met iets beters te komen 
dan Monster Inc. (2001), Finding Nemo (2003) en The In-
credibles (2004). Maar zelfs de sfeer en stijl lijkt anders; 
een hoger tempo, iets minder spannend in z’n plotpunten. 

Het zou kunnen dat dit voor mij maar zo lijkt, omdat ik zelf 
immers ook een jaar of 10 ouder ben geworden, en daar-
door mijn snel verwonderde peuter brein ook niet meer 
heb. Maar eigenlijk zou dat niet veel moeten uitmaken. 
Disney staat er immers om bekend veel grappen voor vol-
wassenen in hun fi lms te stoppen, grappen die vaak aan 
de kinderen zelf voorbij gaan. 

Laat ik wel zeggen dat The Incredibles 2 een fantastisch 
leuke fi lm is, voor het hele gezin. De slechteriken zijn altijd 
zo taai en eng in The Incredibles serie, ook in deze fi lm en 
komt lekker in het verhaal. Maar ach, laat het geen verras-
sing zijn dat hij nog lang niet zo goed is als het eerste deel.

FILM
TIP

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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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…

Beste Irisvraagbaak, graag wil ik jullie advies. De zo-
meravonden zijn heerlijk in de achtertuin nu, maar ik 
zou ook graag willen dat iedereen na 22:00 gewoon 
stil is, zodat ik kan slapen. Vele buurtgenoten lijken 
daar een ander idee over te hebben. Dit leidt tot grote 
irritaties, slapeloze nachten en scheve blikken als we 
samen in de rij staan bij de Jumbo. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat we eruit komen met elkaar?

“Scheve blikken zijn nooit leuk, en al he-
lemaal pijnlijk als ze bij de Jumbo naar je 
worden geworpen. Waarvoor je wel naar 
de Jumbo moet is: oordopjes! Ze hebben 
daar oordopjes van wax, superhandig, je 
voelt ze niet eens en als je ze draagt hoor 
je zelfs de zatte jongeren -die ‘s nachts 
door de straten dwalen op zoek naar het 
juiste huis- niet meer. Mijn advies: ge-
woon blijven ademen, tolerant met elkaar 
blijven omgaan in de wijk is het hoog-
ste goed! Wel zou ik graag een andere 
nieuwe regel invoeren: alle buurtgenoten 
mogen na 22:00 altijd een slaapmutsje 
mee komen drinken bij de op dat moment 
feestende buren.”

“Misschien kunt u uw klok twee uren naar achteren zetten zodat 
u om 0:00 gaat slapen hoewel u denkt dat het 22:00 is. Dan 
komt het weer goed.”

“Je kunt vuur het beste met vuur bestrijden. Wacht tot het een 
half uur stil is en je feestende buren waarschijnlijk slapen. Trek 
dan alles uit de kast. Knijp je kat zodat het beest het op een 
gillen zet en iedereen wakker maakt. Laat je auto-alarm even 
fl ink loeien en zet de nieuwste CD van Volbeat op het hoogste 
volume open. Ren met gemotoriseerde bladblazers onder alle 
open ramen langs en zet je scooter in stationaire stand tegen 
de voordeur van je buur. Om het geheel af te toppen trap je je 
voetbal nog een aantal keer goed hard tegen het hek van het 
trapveldje aan en daarna kun je met een mooie gelijkstand ge-
rust gaan slapen. Gelijkheid blijheid!”

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!

“Ik denk dat u de vorige buurtmemo gemist heeft. Gezien het aantal fi etsendiefstallen in de wijk is er een 
oproep gedaan om ná 22.00 uur geluid te gaan maken. Op deze manier houden we boeven op afstand en 
fi etsen in de schuur. De bespaarde kosten door niet gejatte fi etsen liggen inmiddels al op E 2367,-. Ik zou 
u toch willen vragen om de volgende keer mee te doen. Als u zelf geen fi ets (meer) heeft, is uw hulp nog 
steeds welkom om anderen dit lot te besparen.”

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

De Irisvraagbaak!
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Beste buurt-/wijkgenoten.

In editie 67 van de Iriskrant werd ik in 
de gelegenheid gesteld om jullie over de 
droom te vertellen. In feite, het andere 
plan voor gebiedsontwikkeling aan dit 
stukje van de Kanaaldijk Zuid, ontstaan 
uit verweer tegen de situatie waar wij nu 
in zitten. 

Echter, het is niet meer alleen onze 
droom. Het is groter dan dat. Het is een 
idee over een duurzame en inclusieve 
samenleving, zoals meer mensen dat 
zouden willen. Dat blijkt wel uit het feit, 
dat de eerste opzet bestond uit slechts 
7 pagina’s en de 4de herziene versie er 
17 telt! Zoveel mensen denken mee om 
dit gestalte te geven, zoveel informatie 
en adviezen die er te verwerken zijn. De 
ene denkt mee over PR, de ander over 
de economische kant, een volgende wil 
haar kennis over fondsen en subsidies 
wel aanwenden (dat is wel een beetje 
een enge drempel voor ons) en dan zijn 
er nog mensen met tips en trucs over 
de inhoud en vormgeving van de visie 
en de website.  Zo overweldigend mooi 
om de kracht van gemeenschappelijk 
gedachtegoed te mogen ervaren!

Dat is dus de reden dat ik weer een 
stukje mocht schrijven, om dat gemeen-
schappelijke gedachtegoed springle-
vend te houden en jullie op de hoogte 
te brengen van de stappen die er geno-
men gaan worden om het om te zetten 
in daden.

Vervolg op de droom van Marleentje Tiersma-Weismann

Op het moment 
van schrijven, in de 
nacht van 28 op 29 
juli, heb ik lichtelijk 
de zenuwen voor 
morgen. Een vrien-
din van mij gaat 
zondag aan een 
goede kennis van 
haar ‘de visie voor 
een culturele, (re-)
creatieve, groene 
verbindingszone’ 
voorleggen. En deze kennis is niet de eer-
ste, de beste. Wanneer hij heil ziet in de 
visie en ook mee zou doen, dan geeft dat 
meteen heel veel meer body op een groot 
aantal vlakken. En dan kan de volgende 
stap genomen worden, het opstellen van 
een burgerinitiatief met daarbij de oprich-
ting van een committee en het benodigde 
aantal (minimaal 250) handtekeningen 
binnenhalen om aan te tonen dat er ge-
noeg draagkracht is. En ja, daar komen 
jullie weer bij in beeld. Maar dat is ook lo-
gisch, jullie zijn direct betrokkenen en zon-
der jullie -als inspiratiebron- zou het niet 
eens tot stand zijn gekomen. En daarna 
komt het informeren van het college en de 
gemeenteraad om de hoek kijken.

Ondertussen zijn er allerhande andere 
zaken op de rit gezet. De crowdfunding, 
waar we enorm dankbaar voor zijn. Het 
bouwen en lanceren van de website 
www.walhallala040.nl, compleet met blog. 

Daar kan iedereen zijn licht opsteken 
over ons, de situatie en de visie. Maar 
ook heel praktisch, de aanschaf van een 
tuinhuisje, zodat we enigszins vervan-
gende ruimte hebben voor het kantoor 
van Mimi’s Danstuin wanneer we de 
loods ooit moeten ontruimen.

Want, laten we vooral realistisch blijven, 
de voorgenomen verkoop aan het andere 
duo impliceert een tamelijk onomkeerba-
re beslissing. En daarom zijn er -zowel 
vanuit ons, als vanuit de ambtenarij-, 
lijntjes uitgegooid en balletjes opgegooid 
voor alternatieve lokaties voor ons aan-
vankelijke culturele initiatief, waar het 
ooit allemaal mee begon.

De droom is een long shot. Maar 
niets is onmogelijk en niet gescho-
ten is altijd mis.

Dank voor jullie steun.

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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Mijn vader gaat dood. 
Niet vandaag maar 

wel binnenkort. Mijn vader. De vader 
die monsters verjoeg die verstopt lagen 
onder mijn bed. De vader die spinnen 
voor me buiten zette. De vader die mijn 
hand zo vaak vasthield toen ik nog klein 
was. Als ik mijn ogen sluit voel ik het 
nog. We liepen door de lange straat van 
ons huis naar school. Mijn kinderhand 
omsloten door zijn veilige greep. Zijn 
liefde voor mij stroomde door zijn hand 
naar de mijne en maakte de wereld als 
door zon overgoten. 

Mijn vroege jeugd bestond uit 
boterbloemen en madeliefjes, zonne-
schijn en slootje springen, poppenwagens 
en rolschaatsen. Mijn wereld was licht, 
warm en vrolijk. Dat dit niet eeuwig zo 
zou blijven wist ik toen nog niet. De jaren 
zeventig waren roerige tijden voor mijn 
ouders, die na een lange en pijnlijke strijd 
eindigden in een scheiding. Zijn liefde 
voor mij was nog altijd onomstotelijk. Het 
was pas toen ik ouder werd dat hij niets 
anders meer te geven had dan kritiek. 

De vader van vroeger was er niet meer. 
Ik wist dat hij nog ergens achter die 
afkeurende blik te vinden moest zijn, 
maar het was voor mij niet meer voelbaar. 
Niet meer zichtbaar. Niet meer merkbaar. 
Het verlies was groot. Er waren tijden 

dat we elkaar niet spraken. Wat hadden 
we elkaar nog te zeggen. Ik voldeed 
blijkbaar niet aan zijn kritische toets. 
Nooit heb ik begrepen waarom dit zo 
was. Terugkijkend lijken het jaren waarin 
we dwaalden. Alles wat er speelde was in 
wezen zo onbelangrijk. Het deed er niet 
toe. Het had niets met mij te maken. Ik 
was toevallig het doel waarop geschoten 
werd. Op het moment dat ik geen 
aanleiding meer gaf in zijn ogen, werd er 
een ander doel gevonden om kritiek op 
te hebben. Of was het andersom? Hoe 
meer hij mij in mijn waarde liet, hoe meer 
hij mij ook weer zag zoals ik werkelijk ben. 
Ik ben niet veranderd en dat weet hij . Het 
was zijn eigen frustratie en onvermogen. 

Hij is degene die milder is geworden met 
de jaren. Niet alleen voor zijn omgeving, 
maar misschien vooral wel voor hemzelf. 
De band die we hadden is langzaam 
weer teruggekomen. Het vertrouwen 
groeide weer. Ongeloofl ijk gelukkig was 
ik met zijn vertrouwen in mij toen hij ziek 
werd en vroeg of ik met hem naar zijn 
medische afspraken wilde gaan. Of ik 
zijn zaken voor hem wilde regelen. Het 
was alsof ik alle wonden uit het verleden 
voelde genezen. Vorige week pakte hij 
mijn hand en zei “mijn lieve meisje”. In 
een tel was ik weer dat kleine meisje, met 
mijn hand in de zijne. Mijn hart vulde zich 
met de warmte en liefde van toen. Puur 

en onbedorven. Het was er gewoon nog. 
Onder alle emoties en gedachten die 
we verspild hadden aan onbeduidende 
zaken, lag onze liefde voor elkaar 
geduldig te wachten. 

Het proces gaat voort. Hij ligt in bed, 
breekbaar en stil. Ik neem zijn hand in 
de mijne en hoop dat hij de warmte en 
veiligheid voelt die ik hem wil schenken. 
Zoals hij vroeger mij omhulde met zijn 
liefde, wil ik dat nu voor hem doen. 
Een enkele keer komt een vlaag uit 
het verleden ter sprake. Hoe het voor 
hem was. Het geeft nieuwe inzichten 
en begrip. Daar ben ik dankbaar voor. 
Meestal gaan de gesprekken echter over 
nalatenschap, praktische zaken die ik 
voor hem mag regelen, zijn naderende 
afscheid. Ik hou zijn hand vast en luister 
stil. Ik regel wat er geregeld moet worden. 

We praten niet meer over de turbulente 
tijden, het is niet belangrijk meer. De 
emoties van toen waren onbeduidend 
in het licht van de intense en pure liefde 
die we voelen. Van een vader voor een 
dochter en dochter voor een vader. Wat 
zal ik hem vreselijk missen. 

 Column Vooltooid verleden
Door Jorinde
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