
1

De blokhut bruist!
Rondom onze 
Blokhut is het al jaren 
turbulent, zoals u in 
de afgelopen jaren 

al in de Iriskrant hebt kunnen volgen. 
Van dreigend faillissement tot dreigende 
leegstand; we hebben veel problemen 
gekend en ook veel problemen verslagen. 
Er kwam een nieuw bestuur, de Vrienden 
van de Blokhut werden in het leven 
geroepen. Er ontstonden veel nieuwe 
activiteiten, en een grote groep nieuwe 
gebruikers stond op. De Irisbuurt staat 
achter de Blokhut, en de Blokhut is er 
voor de hele Irisbuurt. Dat onze Blokhut 
bruist, dat wisten wij natuurlijk allemaal 
allang. Maar de Blokhut is nu ook offi cieel 
een Bruisend Buurthuis! 

Het project Ons Buurthuis Bruist 
is een initiatief van de gemeente 
Eindhoven. Het project onderzoekt in 
hoeverre de buurthuizen in de stad een 
maatschappelijke functie vervullen en 
hoe groot het draagvlak is in de buurt. 
Buurthuizen die zich kwalifi ceren worden 

“veilig gesteld” en mogen als buurthuis 
blijven voortbestaan. Er was lange tijd 
sprake van dat de Blokhut zich niet zou 
kwalifi ceren, en dat zou verstrekkende 
gevolgen hebben gehad. De belangrijkste 
daarvan zou zijn dat er commerciële huur 
zou moeten worden betaald voor het 
pand en dat had de Blokhut nooit kunnen 
opbrengen. Een andere optie die ons 
werd geboden door de gemeente was 
aankoop, maar ook dat zou gaan om een 
bedrag dat de buurt niet zelf zou hebben 
kunnen dragen.

De projectgroep heeft nu dus een positief 
advies uitgebracht over de Blokhut. 
Het offi ciële besluit moet nog worden 
goedgekeurd door het college van B&W, 
maar de verwachting is dat dit geen 
struikelblok zal vormen. En daarmee 
is  de Irisbuurt voor de komende 5 jaar 
in elk geval verzekerd van haar eigen 
buurthuis. 
Een fantastische mijlpaal voor de Blokhut 
en alle mensen die zich in hebben gezet 
om dit te bewerkstelligen! [MV]

Op donderdag 25 oktober 2018 vond de offi ciële start van de sloop plaats. Na een 
korte inleiding in het atrium van het ‘oude Aug’, werd onder toezicht van genodigde 
omwonenden, rector Maarten de Veth, architecten en medewerkers van Hurks ‘het 
startschot’ gegeven. We zijn nu echt begonnen!
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7 december
Play and sing along

21 december
Eetidee Kerstdiner

6 januari
Nieuwjaarsborrel

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

Elke woensdagmiddag tussen 
 13.00-16.00 kinderactiviteiten 
    in de Blokhut

Irisbuurt Agenda

Sloop Augustinianum gestart!
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Elke woensdag een feestje!

Een paar jaar geleden begon Maura sa-
men met een aantal andere ouders uit de 
buurt de “Pannenkoekenwoensdag”. Op 
zo’n woensdag werden de deuren van de 
Blokhut opengesteld voor kinderen uit de 
buurt en hun ouders, die dan voor een 
prikkie een lekkere pannenkoek konden 
komen eten en daarna lekker samen 
konden spelen. 

Het initiatief kwam voort uit de behoefte 
vanuit de buurt om een “vrije inloop” voor 
kinderen te hebben, en sloot goed aan 
bij de nieuwe weg die de Blokhut wilde 
inslaan, namelijk meer activiteiten orga-
niseren voor en door buurtgenoten. 

Hoewel de pannenkoekendagen goed 
bezocht werden, zakte het initiatief een 
beetje in. Het bleek toch lastig om men-
sen bereid te vinden om de middag te 
draaien. Maar halverwege dit jaar be-
sloot Maura het over een andere boeg te 
gooien. Want wat nou als je 52 mensen 
bereid vindt om één woensdag per jaar 
iets leuks te organiseren? Dan heb je het 
hele jaar door elke week een andere ac-
tiviteit in de Blokhut, en het kost iedereen 
maar één dag!

Maura is een echte regelaar, en ze had 
al snel een hele serie activiteiten gepland 
staan. Instrumenten maken, een insec-
tenhotel bouwen, workshops in dans, 

toneel, yoga. Knut-
selmiddagen, een 
kinderboerderij, een 
open podium, het is 
werkelijk te veel om 
op te noemen. Stuk 
voor stuk getrokken 
door een andere 
buurtgenoot, maar 
altijd met hulp van 
Maura en Emiel, 
die de centrale co-
ordinatie in handen 
houden. En met 
succes, want er ko-
men elke week weer 
fl ink wat kinderen 
op de activiteiten 
af. Mijn dochter weet het inmiddels maar 
al te goed en vraagt tegenwoordig elke 
woensdag na school wat we vandaag in 
de Blokhut gaan doen.

Deelname is altijd gratis en voor ieder-
een, maar voor sommige activiteiten zijn 
er wel restricties op bijvoorbeeld leeftijd 
of aantal deelnemers. Op de bar staat 
een potje voor vrijwillige bijdragen. Uit 
dat potje worden nieuwe activiteiten weer 
bekostigd. Het gaat dan om kosten die 
gemaakt worden voor materialen, want 
de begeleiders doen dit uiteraard alle-
maal op vrijwillige basis. Al is Maura ook 
erg handig in het regelen van gratis spul-

len, getuige de twee grote goed gevulde 
speelgoedkasten die na afl oop van elke 
activiteit fl ink gebruikt worden door het 
jonge publiek. 

Op mijn vraag of ik begin volgend jaar 
misschien ook eens een activiteit voor 
mijn rekening zal nemen reageert ze en-
thousiast, maar ik zie al snel dat er al ont-
zettend veel leuke dingen gepland staan 
voor 2019. Wil je weten wat er allemaal 
gebeurt? Hou dan het Oog van de Iris-
buurt op Facebook goed in de gaten, of 
zoek naar de fl yers achter de ramen die 
regelmatig door heel de buurt worden 
verspreid! [MV]

Actieve gebruikers van “Het Oog…” zullen de naam meteen herkennen. Maura Lit plaatst 
namelijk met grote regelmaat berichten over allerhande leuke kinderactiviteiten in de Blok-
hut. En niet alleen de aankondigingen, maar na afl oop kunnen we ook nog nagenieten met 
de foto’s van die dag.
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Buurten met de buurt
We hebben weer een nieuwe buurt-
genoot erbij! Zijn naam is Bart de Bac-
ker, 28 jaar. Hij komt oorspronkelijk uit       
Bergeijk, maar heeft de laatste jaren 
voor zijn studie bedrijfseconomie vooral 
in Tilburg rondgelopen. Super tevreden 
is hij met zijn nieuwe huisje aan de Adolf 
van Cortenbachstraat! En de keuze voor 
deze buurt was ook zeker geen toeval. 
Eén van Barts vrienden woont namelijk 
een straat verderop en sinds hij dát huis 
had gezien had Bart zijn zinnen gezet op 
een woning in dezelfde buurt. Iedereen 
mocht het weten en zocht mee voor hem. 
Toen er afgelopen april ineens een plek 
vrij kwam op de AvC hingen zijn vrienden 
meteen aan de telefoon. “Bart, dit moet 
je zien!” 

“Woensdagochtend heb ik meteen ge-
beld, de vrijdag erop was er een bezich-

tiging en dinsdag kwam het telefoontje al 
binnen waarin me verteld werd dat ik mijn 
droomhuis had!”, vertelt hij, terwijl we aan 
een zelf gefabriceerde tafel in de woon-
kamer, roze biggetjes uit een snoeppot 
eten met een kop koffi e erbij. De volgen-
de droom, dat zou het eigen bedrijfje zijn 
dat hij en een goede vriend van de grond 
proberen te krijgen. Een jong dynamisch 
data-analyse bedrijf gericht op kleine on-
dernemers met een goed idee. Nu werkt 
Bart ook als data-analist bij de Belasting-
dienst, maar nog veel belangrijker dan 
werk is volgens hem gewoon leven en 
genieten. Genieten van het oom zijn van 
de meest mooie nichtjes Lisa en Elise, 
de natuur intrekken zonder technologie, 
bergen beklimmen en stedentrips maken 
met vrienden. “En natuurlijk binnenkort 
weer allemaal samen op mijn bank in 
mijn eigen huisje voetbal kijken!” [EC]

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

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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Running dinner 2018
Om tien voor zes ’s 
avonds, afgelopen 
10 november verlie-
ten diverse koppels 

tegelijkertijd in de wijk hun huis om door 
de regen, in het donker naar een ander 
adres te rennen voor een voorgerecht. 
Het running dinner! Rennen is niet ver-
plicht, maar als het regent en je te voet 
bent dan doe je dat gewoon. Wij (Els en 
Martijn, goede vrienden, liefhebbers van 
de kleur geel en makers van het nage-
recht) pakten de fi ets om een pompoen-
soepje met kokos, humus en een papri-
ka-tapenade op de Gabriël Metsulaan te 
gaan nuttigen.

Daarna door de regen, gauw naar 89 
of was het 98, nee toch 89. Alweer een 
hartelijk ontvangst, hier stond een warme 
quiche met geitenkaas en een lekkere 
goed gevulde salade voor ons klaar. Toen 
snel naar huis, waar ons eigen dessert 

gemaakt met mascarpone, koekjesdeeg, 
bosbes en framboos hopelijk in de smaak 
viel bij de eters die voor de deur stonden 
te zingen. Pas op de dag zelf kreeg ieder-
een te horen waar je moest zijn voor het 
voorgerecht en op iedere eettafel lag er 
steeds een enveloppe met nieuwe adres-
sen die pas geopend mocht worden vlak 
voor het vertrek. De spanning werd erin 
gehouden! Een stukje uit de comfort- 
zone was het voor bijna iedereen wel die 
deelnam. Wie je te gast gaat hebben, 
wat je op je bord gaat krijgen, maar ook 
waar je gaat eten, je weet het gewoon 
niet. Wat wel duidelijk is, is dat we veel 
fi jne gastvrije mensen in de buurt hebben 
met fi jne huiskamers die behoorlijk hard 
hebben gewerkt om er iets moois van te 
maken. Werkelijk niemand had zich er 
makkelijk vanaf gemaakt door een pak 
vla bij de Aldi te halen. Maar ook de ge-
spreksonderwerpen waren vaak bijzon-
der onverwacht!

Natuurlijk wilde iedereen weten waar de 
rest geweest was en wat de pot daar 
schafte, maar uiteindelijk vloog er van 
alles over tafel. Wie had in het meest 
georganiseerde versus meest ranzige 
studentenhuis gewoond vroeger? En 
hoe ranzig is ranzig dan? Ben je voor of 
tegen zwarte Piet? Wie wordt er gillend 
gek van die pietendiscussie? Maar ook 
Max Verstappen kwam langs, autoracen, 
de kleine kunsten in Eindhoven, vegeta-
risch eten en andere vormen van leven 
en werken in de stad. 

Voor Martijn was het de eerste keer dat 
hij aan zo’n diner deelnam, maar zeker 
een positieve ervaring die hij meeneemt. 
Het kan dus zomaar zo zijn dat er over 
een tijdje ook in andere wijken koppels 
op gezette tijden over de straten zullen 
rennen op zoek naar een andere huiska-
mer waar een maaltijd en enveloppe op 
tafel staat. [EC]

Ode aan Queen
Bohemian Rhapsody. Het is de fi lm waar iedereen het over heeft. Dat is niet gek, Holly-
wood heeft de hele wereld getrakteerd op een kanjer van een biopic. Het is waar we op 
hoopten: een geweldige band die een topfi lm verdient. 

De 37-jarige hoofdrolspeler Remi Malek liet in voorafgaand aan de opnames al in interviews weten dat 
hij het een enorme eer vond om Freddie Mercury te spelen, en dat is hem geraden. Zijn enthousiasme 
heeft hem goed gedaan want Malek heeft een prachtige prestatie geleverd, erg overtuigend. De wereld 
heeft Queen zo hoog zitten dat velen de fi lm extra kritisch bekeken, niet onterecht. Zo luidde er kritiek dat  
Bohemian Rhapsody veel scénes te veel heeft weggetroken uit de werkelijkheid. 

Ook de gerenommeerde fi lmwebsite IMDb publiceerde een artikel waarin een aantal fragmenten op een 
rijtje waren gezet die variërend van lichtelijk naar redelijk fl ink door de fi lm waren aangepast. Echter is het 
algemeen bekend in de fi lmwereld dat dit natuurlijk geen enkel probleem is, zelfs niet in een biopic. Film is 
kunst. Kunst is romantiek. Maar hoe verleidelijk het ook is om in een biopic vooral de verbeelding te laten 
spreken: juist omdat het een biopic is, is het daardoor ook niet zonder risico. Echter neemt de fi lm je mee 
in een heerlijke reis door het onstaan en de ontwikkeling van Queen, een band die een uitspraak als ‘ik 
ben de beste band aller tijden’ niet meer echt hoeft te verantwoorden.

FILM
TIP
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Freekje Groenemans 
Kinderfotografi e

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

www.freekje groenemans.nl

Winterse kou

De onzekerheid
is de enige zekerheid
die hij kan voelen
 

Het is net 
alsof de vergetelheid
zich in zijn denken
woelt en woelt

 
Alleen de warme zon
die brandt op zijn hoofd
heeft hem schuchter
een beetje beterschap 

beloofd

 
Toon Roosen
Iris Art

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Irisbuurt mengkroes van bebouwing, 
mensen en talen

Onze buurt is eigenlijk een typisch voorbeeld van één die in een eeuw veranderde van een industrieel gebied 
in een gemengd gebied, met wat kleinere bedrijven, veel zelfstandige winkels en een open plek waar nu de 
Blokhut staat. De totstandkoming kenmerkt zich door plannen die telkens niet af werden gemaakt. Soms 
kwam dat door decrisis van 1929 en later door de 2e Wereldoorlog. Daarna veranderde de snelle economi-
sche groei het aanzien, doordat fabrieken sloten en middenstanders het afl egden tegen grootwinkelbedrijven.

Ratjetoe van panden en stijlen
Daarmee is de buurt een ratjetoe van 
panden van het begin van de 19e eeuw 
tot 1940. Na de oorlog werd er pas ge-
bouwd vanaf 1950. Dat kwam door de 
schaarste aan bouwmaterialen en het 
gebrek aan kapitaal. Tussen 1970 - 1990 
werden de wat hogere randen gebouwd 
langs het kanaal, op de kop van de Met-
sulaan en Gedropseweg en langs een 
stukje Tongelrestraat. Daarna volgden de 
woningen van de Havensingel en recen-
telijk de laatste moderne nieuwbouw op 
de Irishof (2015). Vaak ontstond er ruim-
te voor nieuwbouw doordat één van de 
oude fabrieken werd gesloopt.

Wie een beetje in de historie duikt ziet 
dat de oudere straten Geldropseweg, 
Stuiverstraat, Adolf van Cortenbachstraat 
en Voorterweg in 1935 vooral werden be-
volkt door ambachtslieden, zoals wevers 
en sigarenmakers, die werkten bij de si-

garenfabrieken en weverijen vlakbij. Ver-
der woonden er arbeiders zoals behan-
ger, timmerman, portier, kapper, monteur, 
kelner, enz.

In de straten zoals de Godschalk Rose-
mondstraat, Franciscus Sonniusstraat 
en Adolf van Cortenbachstraat woonde 
opvallend veel personeel dat bij de NS 
werkte. Het zal wel iets met de woning-
prijzen en hun salarissen te maken heb-
ben gehad.

Gemêleerde internationale wijk
Veel van deze woningen werden tot 1940 
gebouwd door het Utrechtse bouwbedrijf 
Bredero. Jan Luiten, bewoner van de Iris-
buurt was fi liaalhouder en uitvoerder van 
die bouwplannen.

Tot ver in de jaren ‘80 waren er behoorlijk 
wat middenstandswinkels op de Voorter-
weg, van woninginrichting tot slager. Er 

was zelfs een postkantoor. Later werden 
deze vrij brede panden verbouwd tot stu-
dentenhuizen. Midden in dit rijtje ligt nog 
steeds restaurant Iris.

Al met al ontstond daardoor een gemê-
leerde buurt uit verschillende bouwpe-
rioden en met vele bewoners van di-
verse pluimage. Nog steeds zijn er veel           
zzp’ers in creatieve en handvaardige be-
roepen. Tegenwoordig worden er naast 
het Stratums ook andere exotische talen 
gesproken, omdat onze wijk bijzondere 
aantrekkingskracht uitoefent op de vele 
technische breinen die werken bij de gro-
te multinationale bedrijven.

Al met al een mooie mix van mensen, 
leeftijden, culturen, talen en woningen en 
wat werkplaatsen. Kom daar maar eens 
om op minder dan een kilometer van 
de binnenstad van bruisend Eindhoven. 
[HK]

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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Tien jaar Bloem Marie aan de Geldropseweg!

Marieke Verhees woonde tien jaar gele-
den boven de huidige winkel van Hans 
Bonnema, toen er een winkelpand op 
de Geldropseweg vrij kwam.  Ze was 
net afgestudeerd als pedagoog, maar 
had al haar hele leven een grote passie 
voor het bloemistenvak. Marieke groei-
de op naast een bloemist in Deurne en 
hielp haar buren al van jongs af aan 
in de zaak. En ook tijdens haar studie 
had ze bijbaantjes in de bloemen. Ze 
besloot te sprong te wagen en opende 
haar eigen winkel, Bloem Marie. En die 
winkel groeide uit tot een begrip op de 
Geldropseweg. 

Naast hele mooie bloemen verkoopt 
Bloem Marie dus ook heel duurzame 
bloemen. Maar wat houdt dat nou pre-
cies in? 

Veel bloemen worden gekweekt in kas-
sen, en die kassen verbruiken enorme 
hoeveelheden energie. Of ze worden 
ingevlogen uit exotische landen. Dat 
heeft schadelijke impact op het milieu. 
Duurzame bloemen en planten worden 
geteeld in de buitenlucht, en komen uit 
de nabije omgeving. Om het predikaat 
Duurzame Bloemist te krijgen, moet 
50% van je handel uit duurzame bloe-
men en planten bestaan. Daarnaast 
wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de 

Op woensdagochtend 21 november stap ik de deur uit, richting Bloem Marie op de Geldrop-
seweg. En dit keer eens niet om een mooie bos bloemen te scoren voor een vriendin of 
mijzelf, maar om de feestelijke viering van het tienjarig bestaan bij te wonen. En als kers op 
de taart ontvangt de winkel vandaag ook het certifi caat voor Duurzame Bloemist uit handen 
van wethouder Jan van der Meer!

duurzaamheid van je pand, verpakkings-
materialen en winkelinrichting. 

Marieke wil in de toekomst blijven investe-
ren in duurzaamheid. Misschien wel met 
een elektrische bezorgbus? Er zijn nog 
mogelijkheden genoeg. Daarnaast vindt 
ze het ook heel belangrijk dat haar winkel 
een fi jne werkplek is voor haar personeel 
en dat het werk leuk blijft om te doen. Zelf 
is ze inmiddels moeder geworden, en 
staat daarom niet meer fulltime in de win-

kel. Maar als het aan Marieke ligt brengt 
ze daar wel zo veel mogelijk tijd door; di-
rect contact met de klanten en mensen 
blij maken met mooie bloemen. Want, zo 
zegt ze, bloemen spelen vaak zo’n be-
langrijke rol bij grote gebeurtenissen! 

Dat is waar, want ik ben bij Marieke ge-
weest voor mijn trouwboeket, maar ook 
voor het bloemstuk op de kist van mijn 
moeder. En die bloemen zullen me altijd 
bijblijven. [MV]

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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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 Fabien, from Lyon, France. Fabien and his girlfriend Loes are an ambitious young 
couple who purchased a home on the Franciscus Sonniusstraat this year. Fabien shared with us how he 
ended up in the Irisbuurt.

What do you do for work? I work in sa-
les for a small local company, and I travel 
across the world to meet clients.

Where have you lived before? Until age 
18, I (like most French) had almost never 
been outside of France. During a busi-
ness program I fi rst spent time abroad: 
as a bartender in Rochester, New York, 
and as an exchange student in Korea 
and England.

Interesting! How do these countries 
compare? Americans are very friendly, 
but not always interested in forming real 
friendships. In Korea it was only possible 
to connect to Koreans who had experien-
ce abroad. And in Newcastle the people 
are really like in Geordie Shore—con-
cerned about physical appearance (the 
gyms are full) but nice and don’t have 
drunken brawls.

How did you end up in the Nether-
lands? After travelling, I no longer felt 
truly at home in France and did not seek 
work there. When I found an opportuni-
ty in the Netherlands in 2014, I took it. 
At fi rst I lived in Tilburg and worked at a 
company where I met Loes.

What is your impression of the Nether-
lands? Compared to the French, the 
Dutch are open-minded, welcoming, and 
more likely to have been abroad. It is in-
teresting that the Dutch do not start to do 
things until there is a full picture—nothing 
will get done until it can be perfect.

What do you think of Eindhoven? It is 
not as much of a student town as Tilburg, 
but more of a mix. We appreciate the va-
riety of restaurants Eindhoven has to of-
fer. Our favorite is the sushi at Mood and 
the Kreeftenbar.

How is your Dutch? I am the only non-
Dutch person at my company and can 
understand a lot. But all business meet-
ings are in English and I do not practice 
speaking. If Loes and I were to speak 
Dutch together, a regular conversation 
would not be possible . . .

How integrated are you? I feel like I fi t 
in. Before even knowing the Dutch, when 
I lived in France, I was very direct and 
transparent compared to others.

What do you miss about France?Of 
course the food. The big supermarkets in 
France offer so much choice and the pos-
sibility to prepare a variety of dishes. I vi-
sit France several times per year (it’s only 
an 8-hour drive) but it’s not possible to 
bring back the fresh products that I miss.

Why did you buy a house in this    
neighborhood? At fi rst we looked out-
side the “ring” but decided that the few 
extra minutes to the center could often kill 
the motivation to bike to town. There are 

not many properties available for a young 
couple close to the center. In the end we 
found that this neighborhood feels nice, 
colorful, a bit hipster. For only being fi ve 
minutes from the center, it is extremely 
peaceful!

Have you participated in any Irisbuurt 
activities? We’ve had pizza at the Blok-
hut, but we have not yet had the chance 
to make many connections here.

Will you stay in the Netherlands? We 
are not looking to move but we are open 
to future opportunities. If we are still in 
Eindhoven in 40 years, it will not be a 
problem!

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Op woensdag 31 oktober is er geknutseld in de Blokhut. Kinderen en ouders mochten spoken en geesten 
en dergelijke maken van diverse materialen: skeletten van wattenstaafjes, jack-o-lanterns van herfstblade-
ren, en spookjes en heksen van een uitgeknipte vorm van hun handen. Allemaal gemaakt met sfeermuziek 
van Halloween zoals het lied van Ghostbusters, Michael Jackson’s “Thriller”, en een heel bekende in de V.S. 
“Monster Mash.” [GC]

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
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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, 

Ik heb jullie nodig, want ik weet niet meer wat ik moet 
doen. Ik heb een hit op Tinder maar hij wil graag met 
de auto naar mij komen voor een date. Nou ben ik 
bang dat hij af zal knappen op de parkeerplaatsen 
hier in de buurt. Hoe ga ik hier mee om? 

Liefs van anoniempje.” 

“Tegenwoordig is het hip om je auto niet eens te verlaten (denk 
aan Carpool Karaoke of Comedians in Cars Getting Coffee). 
Lekker rondrijden!”

“Beste anoniempje, 

Dit probleem is heel eenvoudig op te 
lossen! Als eerste zou ik je willen advise-
ren jezelf een hoop moeite te besparen 
en je buurtgenoten op Tinder op te gaan 
zoeken. Er staan diverse buurtgenoten 
op met spannende foto’s. Het is super-
handig als je contact kunt leggen met je 
buurman via Tinder, dan kunnen jullie 
samen zeuren over het gebrek aan par-
keerplaatsen op de eerste date, praten 
over het buitenzetten van elkaars groen-
bak en het snoeien van elkaars planten. 
Niemand hoeft met de auto en ieder weet 
waar hij aan begint parkeer-gewijs! 

Een andere tip: een gedeelte van onze 
wijk heet zelfs de singleshoek, dus stap 
even op de fi ets en kijk daar eens rond. 
Nooit geschoten, altijd mis! Succes!”

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!

“Lieve anoniempje, 

Maak van de nood een deugd en ga op je eerste date Creatief 
Parkeren! In de buurt vind je talloze inspirerende voorbeelden 
van Creatief Parkeren: op de stoep, in het plantsoen, voor de 
oprit van de buren of gewoon midden op straat. Geen locatie 
te gek voor een toffe parkeerplek. Daag elkaar uit en je hebt 
meteen een spannende activiteit te pakken. Succes gegaran-
deerd!”   

“Aan iedereen op straat vragen of ze het artikel over autodelen 
hebben gelezen.....”

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!
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
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Autodelen, ‘k moet er niet aan denken
Sinds einde zomer delen vijf huishoudens twee auto’s. Wat waren hun scrupules vooraf. Is die ander er net 
zo zuinig op als ik? Maar wat doe ik als mijn auto echt nodig heb en iemand anders is ermee weg? En als die 
ander een ongeluk krijgt, verlies ik dan mijn ‘no claim’? Allemaal reële vragen. Hoe gaat het nu na vier maan-
den gemeenschappelijk gebruik? 

Werking van de autodeelkring
Sinds eind augustus delen zes personen 
uit vijf huishoudens twee oudere twee-
dehands auto’s. Een derde auto kon 
daardoor worden verkocht. Beide auto’s 
bleven in bezit van de huidige eigena-
ren. In beiden ligt een boekje waarin de 
gereden kilometers en de tankbeurten 
worden genoteerd. Iedereen werd lid van 
de Landelijke Vereniging voor Gedeeld 
Autogebruik en betaald jaarlijks een con-
tributie van € 20. Daardoor kon een ver-
zekering worden afgesloten die voorkomt 
dat de twee eigenaren van de auto’s hun 
‘no claim’ verliezen als andere gebruikers 
schade veroorzaken. Verder is er een 
deelauto appgroep voor snelle communi-
catie en een gemeenschappelijk Google 
agenda, waar ieder de autoleenperiode 
in noteert. Onderling zijn in een contract 
alle ‘ins en outs’ vastgelegd. Een sleutel-
kastje aan de muur bij één van de deel-
nemers completeert het geheel. 

Veronderstelde problemen komen 
niet voor
Voordat we van start gingen hebben we 
lang gesproken over ‘de beren op de 
weg’ die we zagen. Je zal maar plots 
een auto nodig hebben en beide auto’s 
zijn uitgeleend. Wordt het niet duurder? 
Zijn anderen wel zuinig op je auto? Hoe 
vind ik mijn auto terug nadat een ander 
erin reed? En wat te doen in de vakan-
tieperiode? Tot nu toe konden we alles 
makkelijk oplossen. Als de auto ver weg 
staat van het huis van de bezitter melden 
we dat even op de app. Overlappen de 
gebruikstijden dan bleek het altijd oplos-
baar. En plotselinge noodzaak om van 
een auto gebruik te maken is nog niet 
voorgekomen. Mocht dat zo zijn dan rest-
ten de buren en eventueel een taxi. We 
leven tenslotte ook niet in een anonieme 
buurt waarin men elkaar niet kent. 

Voor de vakanties spraken we af dat een 
ieder die met een auto meer dan drie da-
gen op pad wil, dat buiten de autodeel-
kring om moet oplossen.

Voordelen
Minstens zo interessant als de mogelijke 
problemen zijn de voordelen. Wie deelt 
weet dat de kosten van de auto per kilo-
meter afnemen, omdat een groter aantal 
huishoudens de vaste kosten, wegenbe-
lasting, verzekering, onderhoudskosten 
en APK delen. Tweede voordeel is dat 
ook Irisbuurters zonder auto nu gemoto-
riseerd vervoer tegen een aanvaardbaar 
tarief hebben. De autodeelgroep betaalt 
35 cent per kilometer. Daarin zitten alle 
kosten, plus de opbouw van wat spaar-
geld voor onvoorziene omstandigheden. 
Ook de rest van de buurt profi teert. De 
parkeerdruk van de buurt nam iets af 
door verkoop van een auto. Het leidt ook 
tot besparing op CO2, want het automa-
tisme om maar in de auto te springen 
is verdwenen. Daarmee draagt het een 
steentje bij aan het behalen van klimaat-
doelstellingen. Veranderingen beginnen 
tenslotte bij jezelf.

Verdere plannen 
Recent voerden drie autodelers een ge-
sprek met de gemeente. Want de volgen-
de stap is de vervanging van een vieze 
diesel door een tweede hands elektrische 
auto. Daarmee nemen we een nieuwe 
stap naar vermindering van CO2. Maar 
die aanschaf vereist een oplaadfaciliteit 
en ook die willen we in eigen beheer heb-
ben op een voorbestemde parkeerplaats. 
Daarover meer in het volgende nummerr. 
[HK]

Voordat we van start gingen hebben we lang gesproken over ‘de beren 
op de weg’ die we zagen.

Meer weten, neem contact op met Iris Elektrick (Rik van der Velden, Kathelijne 
de Koning of Henk Kok).
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Onherroepelijk kwam 
het moment waarop 

hij zijn laatste adem uitblies. We hadden 
al gevoeld dat het moment naderde. Hij 
moest gaan. De laatste dagen waren 
vreselijk geweest. “Palliatieve sedatie. 
De humane manier”, zeiden ze. Het 
was vreselijk geweest. Het lukte maar 
niet om hem voldoende in slaap te 
houden. Steeds opnieuw moesten 
de doseringen morfi ne en dormicum 
verhoogd worden, maar steeds bleek 
het onvoldoende. Zijn gekwelde en 
verstoorde gezichtsuitdrukking liet een 
verontrustende indruk bij ons achter. Het 
viel niet mee. 

Op dag twee van deze kunstmatige coma 
liep ik zijn kamer in en schoot zijn oog 
open. “Papa kun je me horen?” vroeg 
ik nog. Hij tilde zijn arm op. Overstuur 
belden we weer het medische team. 
Gooi verdomme de doseringen omhoog. 
Hij verdient het om rustig te sterven. 
Doe hem dit niet aan. Ze deden wat ze 
konden, maar rust heeft hij niet gevonden 
in die laatste dagen. Zijn pijnlijke en 
kommerlijke ziekbed duurde voort. Hij 
heeft alle pijn en ongemakken met 
waardigheid gedragen. Maar zijn lichaam 
voerde een eigen gevecht. Hij verloor de 
controle over zijn lichaamsfuncties. Niets 
bleef hem bespaard. Maar waardig wilde 
hij sterven. En wij wilden dat voor hem. 

We hebben ons best gedaan. Ik gunde 
hem ontspanning en overgave, een rustig 
en sereen heengaan. Het lukte niet. Tot 
op het laatst was er onrust. Hij lag daar, 
breekbaar en uitgemergeld. Hij leek 
nauwelijks nog op mijn vader. Kanker 
had hem van binnen kapot gemaakt en 
opgevreten. Zijn laatste ochtend waren 
we allemaal bij hem. We wisten dat het 
moment ging komen. Hij bleef fronsen en 
onrustig trekken met zijn gezicht. Ik heb 
stil naast zijn bed gezeten en zacht voor 
hem gezongen. Met mijn duim probeerde 
ik voorzichtig de frons van zijn voorhoofd 
weg te aaien. Door het raam zag ik de zon 
onverminderd schijnen in een ongekend 
mooie zomer. Niet veel later werd zijn 
adem onregelmatig. We waren allemaal 
bij hem toen hij zijn laatste adem uitblies. 
Zoals zo vaak had ik zijn hand vast. Hij 
ademde nog een keer uit en ik voelde dat 
zijn hartslag was gestopt. Ik verstarde 
met zijn hand in de mijne. Als ik zijn hand 
los zou laten, was ik hem kwijt. Dan was 
het defi nitief. Verstijfd bleef ik zitten. 

Ik voelde twee handen op mijn schouders, 
heel zachtjes werd ik omgedraaid en 
moest zijn hand loslaten. Mijn stiefzusje 
ving me op en vanuit het diepste van mijn 
ziel kwam een oergevoel van wanhoop 
naar boven. Het geluid dat ik maakte 
was geen huilen of schreeuwen. Het 
was het geluid van diepe wanhoop en 

ontreddering. We hadden op dit moment 
gewacht, we hadden het gevreesd en 
we hadden er zelfs op gehoopt zodat hij 
eindelijk verlost zou zijn. Vrij. 

De dagen erna waren intens verdrietig. 
Maar ook mooi. Zoveel mooie momenten 
met elkaar. Met mijn vader. Ik hielp bij het 
balsemen, bij het opbaren en in de kist 
leggen. Het was het laatste dat ik voor 
hem kon doen. Ik had in de weken ervoor 
geprobeerd zoveel mogelijk mooie 
momenten met hem te beleven. Ik had 
er zo weinig uit het verleden en had het 
zo nodig om dit te voelen. Ik voelde heel 
duidelijk hoeveel hij van me gehouden 
had en ik van hem. We hielden elkaars 
hand vast en hij beloofde me dat te zullen 
blijven doen. Ook als hij er niet meer was. 

Het was een paar weken na zijn overlijden 
dat ik wakker werd en voelde hoe hij op de 
rand van mijn bed zat. Hij hield mijn hand 
vast. Dat moment zal ik nooit vergeten. 
Mijn zus vertelde dat hij ook bij haar 
was geweest. Ze hadden samen mooie 
herinneringen opgehaald. Ik bedacht dat 
ik dat ook graag had gedaan, maar die 
hadden mijn vader en ik nu eenmaal niet 
zoveel. Alleen van heel vroeger en van de 
laatste paar jaar. Wat wij wel hadden was 
een groot geheim dat alleen wij werkelijk 
kenden en dat is hoe groot onze liefde 
voor elkaar eigenlijk was.
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