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De gemeenteraads-
verkiezingen zijn er weer!

Hoe zat het ook alweer?
Iedere 4 jaar kiezen we een nieuwe 
gemeenteraad die de inwoners van 
Eindhoven vertegenwoordigt, dit jaar 
stemmen we op 21 maart. De raad van 
Eindhoven telt 45 zetels en op dit moment 
11 fracties. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
onderhandelen de leden van de raad 
over het aantal wethouders dat elke 
partij levert, de wethouder hoeft geen 
lid van een politieke partij te zijn, maar 
het mag wel. Ze bepalen ook welke 
taken of portefeuilles de wethouders 
krijgen. De partijen dragen vervolgens 
hun kandidaat-wethouder voor aan de 
nieuw gekozen gemeenteraad en de 
burgemeester. 

Over veel zaken is iedereen het vaak 
vanzelfsprekend eens, maar er zijn ook 
veel onderwerpen waarover de meningen 
nogal eens verschillen. 

Gemeente Eindhoven heeft te kampen 
met tekorten, ontstaan doordat Den Haag 
veel zorgposten heeft overgedragen aan 
de gemeentes met daarbovenop een 
forse bezuiniging. Hoe gaan de partijen 
om met het tekort? Hoeveel inspraak 
hebben omwonenden bij een besluit? 
Moet de binnenstad verdicht of groen 
worden? Hoe krijgen we mensen uit 
de bijstand? Gaan we voor een mooie 
binnenstad of kijken we naar wat er nodig 
is in de wijken? 

En wat onze wijk betreft, hoe zit het nu 
met de afsluiting van de Vestdijk, Pizza 
Geert en de Geldropseweg? 

In deze krant vindt u van pagina zes 
tot en met negen de interviews met 
vertegenwoordigers van de PvdA, 
Groenlinks, VVD, BBL en D66 en hun 
standpunten over deze onderwerpen.  
[EC]

Allereerst mijn excuses voor de lengte van dit artikel geachte lezer! Na 
het in totaal meer dan 15 uur interviewen van 5 politici uit verschillende 
partijen van gemeente Eindhoven heb ik geprobeerd zo neutraal en 
bondig mogelijk een beeld te schetsen van wat er nu reilt en zeilt in 
de politiek hier. En dat is nogal wat! De Irisbuurt ligt centraal en veel 
beslissingen hebben een direct effect op onze buurt, reden genoeg 
om de politici het hemd van het lijf te vragen! Het leidde tot boeiende 
gesprekken waarbij soms rake uitspraken werden gedaan. 
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1 maart 19.30-22.30
Debat-avond 
gemeenteraadsverkiezingen

21 maart - Gemeente-
raadsverkiezingen

12 mei - Boks-seminar 
De zachte hand of Boksen met 
hakken (ervaring vereist) Blokhut

Elke donderdag Fritzen vanaf 19:30
Elke vrijdag Peer’s Cafe vanaf 19:00
Elke tweede dinsdag van de maand 
Pubquiz vanaf 20:30

Irisbuurt Agenda
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Bib’n Tucker, nieuw op de Geldropseweg

Van webshop en evenementen 
naar winkelpand 
De sfeervol ingerichte winkel op de 
Geldropseweg 86C verkoopt Ameri-
kaanse kleding voor de man. Het is de 
slagroom op de taart, want sinds 2011, 
toen ze de failliete kleding van een winkel 
in Geldrop opkocht, heeft ze een vaste 
klandizie weten op te bouwen. Bekend-
heid kreeg ze door samen met haar man 
Hans op grote evenementen een markt-
kraam in te richten. “Eigenlijk meer een 
tijdelijke winkel, want naast de kleding 
namen we een houten vloer mee, een 
compleet pashok en tapijten en wat at-
tributen voor een aantrekkelijke aankle-
ding”. 
Altijd maar sjouwen en soms letterlijk in 
de regen en de modder. Hans en Wilma 
doen dat nog steeds, een paar keer per 
jaar laden ze hun Amerikaanse bestel-
wagen en aanhanger en trekken dan 
naar zo’n evenement in België, Frankrijk, 
Groot-Brittannië , Duitsland en Neder-

Na vijf en een half jaar pionieren vanuit hun huis en op evenementen besloten Wilma en 
Hans Harks ook een echte winkel te beginnen. Natuurlijk op de Geldropseweg, straks de 
mooiste straat van Eindhoven waar winkelen en verpozen een belevenis wordt. Wilma 
doet niets anders dan zorgen voor klantbeleving, aandacht en kwaliteit. Hoe word je an-
ders de op één na grootste dealer van Dickies kleding in België en in Nederland.

land. Het zijn evenementen rondom de 
zogenaamde ‘hotrods’; speciaal gepre-
pareerde, vaak vintage en nostalgische 
voertuigen. Het verbaast dan ook niet te 
horen dat het opknappen en prepareren 
van nostalgische Amerikaanse auto’s de 
hobby is van Hans. 

Daarnaast verkochten ze via een web-
shop aan iedereen die houdt van katoen, 
no nonsense werkkleding en de rock a 
billy stijl. Voor wie van merken als Dic-
kies, Brixton en Pendleton houdt, is dit 
het walhalla. Maar ook de forsere en dik-
kere mannen kunnen hier goed terecht. 
De Amerikaanse inkoop zorgt ervoor dat 
ook ‘5XL-mannen’ hier slagen. 
Klantenbinding en vaste klanten
Een grote groep klanten is kind aan huis. 
En dat kan je letterlijk nemen, vertelt Wil-
ma. “Even een belletje en je mag komen 
passen, ook buiten de winkeltijden”. Net 
als in de eerste 5 jaar kan dat nog steeds 
aan de Voorterweg, waar ze wonen. 

“Maar niet tussen zes en acht ’s avonds”, 
want dan wordt er gegeten en even ge-
rust met z’n tweeën.

De man achter de vrouw, en dan doelt 
ze op Hans, is haar steun en toeverlaat. 
Hij heeft de ‘gouden handjes’. Dat bleek 
wel, want in een week tijd richtten ze het 
hele winkelpand in. Hans bouwde de kle-
dingrekken en kasten en Wilma zorgde 
voor de aankleding. Het valt op dat dit 
met zorg voor detail en sfeer is gebeurd.
Over mijn vraag wat ze belangrijk vindt 
voor een goede verkoopster, hoeft ze 
niet lang na te denken. “Interesse voor 
de klant, zorgvuldigheid en altijd eerlijk 
zijn”, is haar antwoord. “Ik ken van veel 
klanten de maten uit mijn hoofd en als 
iets iemand niet staat zeg ik het ook”. Vol-
gens haar is dat belangrijk om succesvol 
zaken te doen.

Ben je benieuwd, ga dan maar eens kij-
ken, bij Bib’n Tucker. [HK]
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Running dinner

Zij wonen nu een jaar op de Johannes 
van Eindhovenstraat, samen met hun 
jonge babyzoon Evan. Ze hebben hun 
huis fl ink onder handen genomen. Brian 
en zijn vader deden de meeste bouw-
werkzaamheden, “een heel project”. Elke 
is meer de vrouw van de inrichting en de 
sfeer. Er is nog veel te doen, maar de 
woonkamer en keuken zijn gereed. Brian 
is namelijk ook een kookliefhebber. “Het 
leukst vind ik het maken van een nieuw 
recept”, zo vertelt hij. Voor dit afgelopen 
running dinner maakte hij een heerlijke 
Italiaanse tagliatella.

Oudgedienden in de Irisbuurt valt het misschien niet 
op, maar ‘rookies’, oftewel nieuwkomers, doen mee 
aan het running dinner omdat ze zo nieuwe mensen 
kunnen leren kennen. Dat vertelden twee jonge derti-
gers - Elke en Brian Seijsener - aan de Iriskrant.

Beiden voelen zich senang in de Iris-
buurt, omdat er veel leuke activiteiten 
plaatsvinden. Wel waren ze enigszins te-
leurgesteld over de bescheiden deelna-
me en de weinige leeftijdgenoten tijdens 
het running dinner. 

Spontaan werpt Brian zich op, om te 
proberen daarin dit jaar verandering te 
brengen. De volgende keer - de eerste 
zaterdag van november 2018 – gaat hij 
meehelpen bij de organisatie. “Ik heb er 
ook wel ideeën voor, maar die houd ik 
nog geheim”. Wij zijn benieuwd. [HK]

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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Hij zit op het bankje voor zijn huis. “Men-
sen vangen”, zegt hij. Gewoon voor een 
praatje en wat gezelligheid. “Als ze cha-
grijnig binnenkomen en lachend weer 
weggaan, dan heb ik gewonnen”, lacht 
hij. 

Daar haalt Toon voldoening uit. Negatie-
ve impulsen verdraagt hij niet goed en 
vertalen zich in luidruchtig gedrag. In zijn 
huis zijn daarom geen werkende televi-
sies te bekennen. Radio luistert hij wel. 
Omroep Brabant staat de hele dag aan. 
Met weemoed luistert hij naar berichtge-
ving en liedjes over zijn geliefde Kempen. 
Wim Sonneveld met Ons Dorp is favoriet. 
Dat doet hem denken aan zijn geliefde 
Veldhoven, waar hij geboren en getogen 
is in een katholiek arbeidersgezin. 

Ze hadden 7 kinderen en had-
den het niet breed maar wel 
goed. Via de ambachtsschool 
en de Philips Bedrijfsschool 
werd hij fi jnmechanisch instru-
mentenmaker. Dat heeft hij 14 

jaar gedaan. 

Tussendoor voetbalde hij op hoog ni-
veau. Zelfs een paar jaar professioneel 
in België. Na het beëindigen van zijn 
voetbalcarrière ging het minder goed 
met Toon. Hij werd opgenomen op de 
psychiatrische afdeling. Daar heeft hij 
veel geleerd en nog goede vrienden aan 
overgehouden, verklaart hij. 

Bij terugkeer ging hij naar de Sociale Aca-
demie, verdiepte zich in psychologie en 
ging jongerenwerk doen in Veldhoven. In 
zijn vrije tijd schreef hij gedichten. Tot zijn 
schoonmoeder hem schildermaterialen 
gaf. Vanaf dat moment was hij verkocht. 
Hij schilderde veel en kleurrijk. Kreeg les 
en experimenteerde. Al zijn schilderijen 
hebben een bijbehorend verhaal of ge-
dicht. Zijn inspiratie vond hij vooral in de 
liefde, maar ook in het verdriet toen zijn 
muze hem verliet. 

Recent heeft hij zijn oudere schilderijen 
en gedichten nog geëxposeerd in de Ro-
chusbuurt. Een selectie van zijn gedich-
ten is onlangs verschenen in een bundel. 
Net als zijn idool Toon Hermans wordt hij 
gelukkig van de kleine lieve dingen in het 
leven. De gelukkigste tijd was met zijn 
geliefde Simone in de boerderij waar nu 
de huizen van de Guldenstraat staan. Die 
boerderij middenin de stad met kippen-
hok, tuin en verscheidenheid aan dieren 
was geweldig. Maar ook nu heeft Toon 
het prima naar zijn zin in de Lodewijk 
Houbenstraat. Zijn huis hangt vol met 
foto’s en schilderijen, oude meubels en 
andere aandenken aan zijn veelzijdige 
leven. Het Brabants koffi ekamertje boven 
is zijn atelier waar hij schrijft en schildert. 
Het is een dorpsman in de grote stad. En 
mocht je zin hebben in een gezellig 
praaatje met Toon dan staat zijn deur al-
tijd voor je open. [JP]

Aankoopbegeleiding

Verkoop

Taxaties

Irisportret: 

Toon 
Roosen
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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

Nieuw leven

Als het misbruik van genade 
de zonde is,

dan wil ik de verleiding 
weerstaan.

 
Wetend dat de werkelijkheid 

vernietigend kan zijn
omdat de dood nieuw leven 

doet vermoeden,
ontastbaar en gevuld met 

liefde.

 
Toon Roosen
Iris Art

De gedichtenbundel van Toon Roo-
sen is te bestellen door €5 per bundel 
over te maken naar rekeningnummer 
NL80RBRB0916177270 t.n.v. 
Stichting Veldhoven-Dorp-HB o.v.v. 
je naam en adres. 

Of bestel de bundel per mail via 
veldhoven.dorp@gmail.com. De op-
brengst gaat naar Stichting KiKa.

Feestelijk december!
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Een ‘seat at the table’, dat was voor Jan 
de belangrijkste reden om de politiek in 
te willen, meepraten en mee kunnen be-
slissen. “Tja die Vestdijk, het was natuur-
lijk netter geweest om die P+R plaatsen 
gelijktijdig te creëren, maar je moet nou 
eenmaal ergens beginnen, en liever nu 
dan morgen! De luchtkwaliteit is echt 
niet best in de binnenstad en we meten 
nu met deze proefopstelling al een ver-
betering, dus dat is goed nieuws!” Ook 
de PvdA heeft vergroening hoog op de 
agenda staan in Eindhoven. “Een mooie-
re binnenstad is allemaal leuk en aardig”, 
volgens Jan, “maar moet niet ten koste 
gaan van de wijken.” 

De PvdA vindt dat Eindhoven een stad 
moet blijven waar iedereen kan blijven 
wonen, mensen met een groot budget 
én een klein budget, maar ook een plek 
waar internationals, burgerinitiatieven 
en kunstenaars een plek hebben. Jan: 
“Vooral die laatste groep creatievelingen 
is bepalend voor de identiteit van deze 
stad, we moeten deze groep respecteren 
en ervoor zorgen dat zij een goede en 
betaalbare plek vinden in onze stad, zo 
ook Pizza Geert. “

“Luisteren is belangrijker dan praten! 
We hebben mooie nieuwe plannen om 
de buurten meer inspraak te geven via 
inspraakavonden waarbij professionals 
uit heel Eindhoven bijeenkomen om 

“Een mooiere binnenstad is allemaal leuk en aardig”, volgens 
Jan, “maar moet niet ten koste gaan van de wijken.”

wijk-specifi eke problemen te bespreken. 
Betrokken en mondige buurten zoals de 
Iris- en Rochusbuurt zien wij hierbij echt 
als een voorbeeld voor de rest van de 
stad.” De plannen voor de Geldropseweg 
zijn afkomstig van de inwoners van deze 
buurten, zij overtuigden de PvdA niet al-
leen te investeren in de binnenstad, maar 
ook de Geldropseweg op de schop te 
nemen. “Dat project is een schitterend 
voorbeeld van een groot project dat ge-
leid wordt door de omwonenden. Jullie 
komen met de plannen en besteden het 
budget naar eigen inzicht!” 

Wat betreft de tekorten wil de PvdA ‘vin-
ger aan de pols’ houden. “Het is makke-
lijk klagen over het budget wanneer je als 
partij niet in de coalitie zat. We hebben 
ondanks de plotselinge bezuinigingen 
niemand laten vallen de laatste jaren, 
maar we zijn wel stappen aan het maken 
om de boel duurzaam anders vorm te ge-
ven en dat gaat geleidelijk. 

Mocht iemand tips voor me hebben, 
schrijf me gerust via Facebook!”

- Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 

Jan Hopstaken 

- PvdA -

Achtergrond: politiek
Positie op de kandidatenlijst: 6

Robin is een nieuw gezicht op de kan-
didatenlijst. Op dit moment werkt hij 
nog fulltime in de bibliotheek van Eind-
hoven, wat na de zomer deeltijd zal 
worden als hij in de raad belandt. 

Het onderwijs staat in Nederland alleen 
landelijk op de agenda, dus ik was be-
nieuwd naar de visie en plannen van 
deze partij in Eindhoven. Ik kwam er-
achter dat D66 slimme oplossingen 
waarbij design en technologie een 
grote rol spelen als cruciaal ziet bij het 
benaderen van de huidige problemen. 

“We zien graag een stad waarin inter-
nationals zich thuis kunnen voelen en 
waar mensen kansen krijgen. Mensen 
straffen die in de bijstand zitten werkt 
niet, hen in hun kracht zetten en bege-
leiden naar een baan en opleiding wél, 
we moeten luisteren naar mensen.”

Ik vraag Robin of D66 deze visie de 
afgelopen jaren voldoende heeft uit-
gedragen, is er voldoende geluisterd?  
“Er is zeker geluisterd, maar wat ik ook 
erken is dat er vanuit ons een paar mis-
slagen zijn geweest in de communica-
tie met de inwoner van Eindhoven, die 
is niet altijd gehoord bij beslissingen. 
Als ‘de gemeente’ iets in zijn bol had 
volgde er vaak een traject om bepaal-
de plannen erdoorheen te drukken, die 
communicatie kan en moet beter.” 

Robin vervolgt: “De stad is de laatste 
jaren onder D66 duidelijk groot gewor-
den op het vlak van design en heeft 
grote stappen gemaakt om groener te 
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“Onrecht en ongelijkheid”, zegt Patrick, 
“daar kan ik niet tegen!” Patrick van der 
Voort begon in de politiek ooit bij SP, en 
is bekend als de kartrekker van Stichting 
Kleurrijke Stad en de eigenaar van S-Pla-
za. Brede Beweging Linksom is een loka-
le partij die een aantal zaken in de stad 
structureel anders wil vormgeven. Onder 
andere door de invoering van zogenaam-
de buurt-budgets. Met zo’n budget kan 
een buurt zelf beslissen hoe het verkeer 
in de wijk moet lopen, welke problemen 
prioriteit hebben en hoe hoog bijvoor-
beeld de nieuwbouw mag worden. 

“Het is natuurlijk best een omslag”, zegt 
Patrick, “maar we zouden bijvoorbeeld 
met een betrokken buurt als de Irisbuurt 
kunnen beginnen en dat concept uitein-
delijk over de hele stad uitrollen.” Daar-
naast zal volgens BBL het buurt-budget-
plan meer onderlinge betrokkenheid en 
solidariteit in de stad creëren en ervoor 
zorgen dat het geld effectiever wordt be-
steed. 

Maar ook als deze ‘budgets’ er niet zou-
den komen, zouden er volgens BBL nooit 
zwaarwegende besluiten door de ge-
meente genomen mogen worden zonder 
de bewoners uit de directe omgeving te 
raadplegen. “Het abrupt afsluiten van de 
Vestdijk en het ‘weggeven’ van de loca-
tie van Pizza Geert had daarmee wellicht 
voorkomen kunnen worden. 

De gebrekkige omgang met burgeriniti-
atieven en kunstenaars van de afgelo-
pen jaren is echt ervaren als een groot 
onrecht en dat is voor Marleentje Weis-
mann, de vrouw van Geert dan ook re-
den geweest zich aan te sluiten bij BBL. 
Mary-Ann Schreurs wil het designers 
duo Kiki & Joost op hun locatie plaatsen, 
maar Kiki & Joost hebben plannen voor 
het plaatsen van chemische spuitcabines 
midden in jullie woonwijk en tussen het 
toekomstige groen van de Campina, on-
verantwoord! 

Wat je nu vaak ziet is dat de gemeente 
ogenschijnlijk burgers graag betrokken 
ziet, maar ondertussen hen de mond 
snoert als zij het niet met de gemeente 
eens zijn, dat is onjuist. Wij willen dat 
mensen gehoord worden.” Korten op de 
bijstand of mensen in een baan forceren 
ziet BBL niet als een oplossing. “Het liefst 
zouden wij een basisinkomen zien voor 
iedereen, alle rompslomp weg, het zou 
een enorme boost aan de economie ge-
ven.” 

Daarnaast wil BBL luisteren naar wat 
mensen in de bijstand zelf willen en hen 
helpen als ze een zetje nodig hebben. 
“Het tekort, daar werken we aan via de 
buurt-budgets, door scherper zorg in te 
kopen en de uitvoering beter te contro-
leren.”

“Onrecht en ongelijkheid”, zegt Patrick, 
“daar kan ik niet tegen!” 

Robin Verleisdonk

- D66 -

Achtergrond: onderwijs
Positie op de kandidatenlijst: 4

- Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 

Patrick 

van der Voort

 - BBL -

Achtergrond: sociaal werk
Positie op de kandidatenlijst: 1

worden én te bouwen zonder daarbij 
oog te verliezen voor sociale huurwo-
ningen.” De lijsttrekker van D66, Mary-
Ann Schreurs staat hierin bekend om 
haar daadkracht. “De Vestdijk is een 
proefopstelling, bedacht door D66, ge-
maakt om ervoor te zorgen dat de de-
fi nitieve inrichting zo foutloos mogelijk 
zal zijn. Er is nu al een P&R bij de Ton-
gelreep en er komt ook een blijvende 
P&R bij het Van Der Valk hotel.” 

De leefbaarheid in de stad is en blijft 
een kernpunt van D66 volgens Robin. 

 “We zijn wel voor 
verdichting van de binnen-

stad, maar de hoogte in, met 
oog voor water en groen en 

minder autoverkeer. 

In deze ontwikkeling willen 
we design en technologie 
inzetten om te komen tot 

slimme oplossingen die een 
fi jn leefklimaat creëren in 

hartje Eindhoven.”

Eindhoven is een grote stad en dat mag 
de kern volgens D66 ook wel uitstralen. 
De fi nanciële balans zal volgens Robin 
hersteld moeten worden door de zorg-
kosten beter in de gaten te houden en 
de zorg aan chronisch zieken anders 
vorm te geven. “Helaas, dat moet ge-
woon, want we hebben het budget uit 
Den Haag te accepteren.” 
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De Irisbuurter is tevreden over de wijk 
bleek uit de gesprekken die Groenlinks 
hier voerde! Maar er mogen volgens ons 
ook nog wel een aantal zaken op de ge-
meentelijke agenda: het parkeerbeleid, 
de luchtkwaliteit, de economische onge-
lijkheid, inwoners dienen meer inspraak 
te hebben en het sluipverkeer vanwege 
de afsluiting van de Vestdijk vinden we 
hinderlijk. Wat doet Groenlinks hiermee?

Groenlinks onderscheidt zich op dit mo-
ment doordat het de enige partij is met 
‘denktanks’. Jeannette vertelt dat ‘denk-
tank rood’ brainstormt  over het sociaal 
domein en ‘denktank groen’ dit doet over 
de vergroening. Deze groepen van 8 
a 10 mensen zijn de oren en ogen van 
de raadsleden, doen het grondwerk en 
gaan met de inwoners in gesprek. De 
stad moet volgens Groenlinks absoluut 
groener worden, want 4% van onze ge-
zondheidsklachten hangt samen met de 
kwaliteit van de lucht. Het afsluiten van 
de Vestdijk is het begin van een toekom-
stige stad waar de fi etsers voorrang krij-
gen en we emissie tot een minimum be-
perken. Inspraak blijft ook hier belangrijk 
en er zijn manieren om je als inwoner te 
laten horen. 

“Kennen jullie de ‘buiten beter’ app al?”, 
vraagt Jeannette. Via deze app kan ie-
dere inwoner van Eindhoven heel een-
voudig overlast doorgeven via een foto, 
fi lmpje of bericht, zo kan je bijvoorbeeld 
ook feedback geven op een nieuw kruis-
punt! “We willen graag mondige burgers 
die meedenken en meedoen, en mensen 
laten zijn wie ze zijn. ‘Pizza’ Geert en 

Marleentje dragen dat vol uit in jullie wijk 
en de gemeente is in de communica-
tie niet netjes met hen omgegaan. Een 
nieuw aandachtspunt voor de raad is dan 
ook het maken van duidelijke afspraken 
over hoe we met elkaar omgaan en el-
kaar beter van kritiek kunnen voorzien.” 

“En ja, Groenlinks erkent ook dat we iets 
moeten met het tekort, maar dan wel ge-
faseerd zodat mensen de zorg blijven 

krijgen die ze nodig hebben. Korten op 
uitkeringen of tegenprestaties vanuit de 
bijstand, dat we willen we niet. Amster-
dam en Eindhoven hebben dit beide ge-
weigerd. Kijken naar wat iemand nodig 
heeft om aan de slag te kunnen willen we 
natuurlijk wel. 

Niet straffen, maar focussen op positieve 
energie, de mensen die wél willen en dat 
is nog altijd de overgrote meerderheid!”

- Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 

Jeannette Vos

- Groenlinks -

Achtergrond: onderwijs en welzijn 
Positie op de kandidatenlijst: 5
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“De afgelopen jaren is de begroting 
met ongeveer 10% overschreden”, zegt 
Joost, “dat is een enorm getal!”.  De VVD 
heeft een plan om fi nancieel de zaken op 
orde brengen. “Het uitgeven van te veel 
geld moet ophouden, maar je kan hier 
ook fl ink op besparen door bijvoorbeeld 
te voorkomen dat zorgbedrijven woeker-
winsten maken.” Eindhoven telt erg veel 
bijstandsgerechtigden en daar moeten 
we iets mee vindt Joost. “Iedereen met 
een laag inkomen en 65+ers kunnen op 
dit moment bijvoorbeeld met de bus, kos-
ten: bijna 5 ton per jaar! Waarom kan een 
groot deel van deze groep niet met de 
fi ets?” 

Ook is er volgens hem heel gemakkelijk 
omgegaan met het toekennen van uit-
keringen zonder te kijken hoe we deze 
mensen weer kunnen activeren. “Als je in 
de bijstand zit, dan mag je daar ook best 
iets voor doen.” 

De participatiewet biedt volgens de VVD 
een oplossing. “Fraude bestrijden, maar 
ook maatwerk leveren, zowel in de zorg 
als bij het vinden van een passende baan 
is belangrijk. Het liefst mensen met hun 
zorgvraag en werkproblemen tegelijker-
tijd helpen, dat is een investering waar 
VVD Eindhoven in gelooft en die zichzelf 
terugbetaalt.” 

Hoe zie jij de betrokkenheid van inwoners 
bij de politiek? “Natuurlijk zien we men-
sen graag betrokken en staan we open 

voor geluiden, maar we begrijpen ook 
dat mensen het druk hebben, ze zich niet 
meer met politiek bezig houden en dat is 
helemaal ok. Mensen mogen er dan ook 
op vertrouwen dat wij dat werk doen.” 
Een ander punt is volgens Joost dat het 
zogenaamde postzegelbeleid van Mary-
Ann Schreurs, dat volgens hem leidt tot 
kleine radicale oplossingen die voor veel 
commotie en overlast hebben gezorgd. 

“Als het aan de VVD ligt willen we ieder 
probleem vanuit de breedte aanpakken. 
Transparantie en geen beloftes doen die 
we niet waar kunnen maken, daar staan 
wij voor!” 

Hij vervolgt: “Als je de Vestdijk afsluit, 
dan moet je tegelijkertijd ook met een 
goed alternatief komen, de directe omge-
ving raadplegen en de juiste afwegingen 
maken omtrent diverse mogelijke knel-
punten alvorens tot de uitvoering wordt 
overgegaan. In jullie omgeving is zowel 
de Vestdijk als de situatie rondom Pizza 
Geert hiervan een voorbeeld.” Beide situ-
aties maken volgens Joost onderdeel uit 
van een groter plan, maar door de post-
zegel-aanpak komen mensen overal in 
de knel. “We gaan overigens niet toela-
ten dat mensen die veel voor de stad be-
tekenen zoals de pizzaman zomaar aan 
de kant worden geschoven, er is genoeg 
plek voor iedereen. 

Mary-Ann is de langstzittende politica 
van de stad en lijkt soms haar eigen idee-

“Als het aan de VVD ligt willen we ieder probleem vanuit de breedte aanpakken. Transparantie en geen 
beloftes doen die we niet waar kunnen maken, daar staan wij voor!” 

en erdoor te drukken, ook dat zal in een 
coalitie anders moeten.” Joost lacht en 
zegt: “Die krijg je met een staaf dynamiet 
nog niet uit de gemeenteraad.” 

Veel partijen zijn momenteel bezig met 
vergroening, hoe staat de VVD hierin? 
“De VVD is zeker niet tegen vergroening, 
maar wij willen ook nieuwe plannen om 
de stad groener te maken breed bezien”, 
zegt Joost. Volgens de VVD zal de bin-
nenstad moeten worden verdicht om sa-
men de lasten te kunnen blijven dragen, 
dat is een gegeven, daarnaast kan je kij-
ken hoe je daarbinnen kan vergroenen.”

- Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen - 

Dankwoord van de schrijfster

Bij deze wil ik graag al mijn gespreks-
partners bedanken voor hun moeite, 
tijd en inzet voor de stad! Ondanks 
hun verschillen ben ik ervan over-
tuigd dat Eindhoven een schat aan 
bevlogen en gepassioneerde politici 
in huis heeft die de raad in willen om 
Eindhoven beter en mooier te ma-
ken. 

Ik heb uiteraard niet alle partijen 
kunnen spreken, maar voor wie zich 
verder wil verdiepen is er een stem-
wijzer en de mogelijkheid om naar 
de debatten in de stad te gaan. Op 
1 maart stellen 7 partijen zich daar-
naast voor in de Blokhut! [EC]

Joost de Jong

 

- VVD -

Achtergrond: defensie
Positie op de kandidatenlijst: 2
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Hallo Jumbo!

Ik kon niet wachten om de pracht te aan-
schouwen en stond om half tien met de 
kinderen paraat. De Geldropseweg hing 
vol ballonnen en alle klanten werden ont-
vangen met een gratis bos jumbo gele 
bloemen. Druk dat het was! Kennelijk 
was ik niet de enige die met smart naar 
dit moment had uitgekeken. 

Nou moet ik bekennen dat ik nooit zo 
gecharmeerd ben van drastische ver-
anderingen in dagelijkse routinezaken 
zoals supermarktroutes. Je bent jaren-
lang gewend om een bepaalde route te 
lopen, sterker nog, mijn boodschappen-
lijstjes schrijf ik altijd in volgorde van 
jumbo-gangpaden. Daar had ik nu dus 
helemaal niks meer aan, want alles staat 
ergens anders. Het is dus even spoor-
zoeken, maar gedeelde smart is halve 
smart, want onderweg kwam ik nog veel 
meer spoorzoekers tegen die poogden 
de nieuwe logica te ontcijferen. 

Maar, ik geef toe; het ziet er gelikt uit. 
Grote vers-eilanden, mooie kleuren, 
mooie vitrines; kosten noch moeite zijn 
gespaard om onze super naar 2018 te 
halen. De wijnafdeling doet niet onder 
voor een luxe slijterij en ook het aanbod 
luxe en convenience producten is fl ink 
uitgebreid. Gelukkig staan mijn oude 
vertrouwde boodschappen ook nog op 
de planken, en is er een plattegrond ver-
krijgbaar voor als je er even niet meer uit 
komt. 

Ach, en over een maand weten we niet 
meer beter en zullen we weer blindelings 
onze weg vinden in ons geelgetinte buurt-
grossier. Tot gauw in het verspad! [MV]

Na weken van online boodschappen bestellen, of helemaal naar de Albert Heijn lopen, en 
vloeken omdat je er om 9 uur ’s avonds achter kwam dat het brood op was en je niet meer 
even snel naar de winkel kon rennen was het woensdagochtend 7 februari dan zo ver: de 
vernieuwde Jumbo ging weer open! 

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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Lotte’s recepten: 
Venkelsoep voor Dummies!

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

Aantal personen:  3-4
Nodig:
• Soeppan
• Mes
• Snijplank
• Soeplepel ( om op te scheppen!), borden en lepels ( om 
  mee te eten!)
• Groentebouillonblokje
• ½  liter water
• 1 venkelknol

Stappen voor het happen:
1. Snij de venkel in blokjes van ongeveer 2 cm. Dit komt 
    niet zo nauw zolang ze maar gegeten kunnen worden na 
    het koken van de soep.
2. Gooi de venkelblokjes in de soeppan met 1 liter water.
3. Gooi een groente bouillonblokje erbij.
4. Kook de soep in een kwartier tot half uur gaar op een  
    laag vuurtje.
5. Schep de soep in de soepborden!
Mmm smullen maar!

Variatie?
Hou je meer van een gepureerde soep? Dan kun je eerst 
een ui bakken met een teen knofl ook. Hierna bak je de ven-
kel en breng je het geheel met ½ liter water aan de kook. 
Pureer hierna en voeg eventueel nog (slag)room toe!

Tip!
Venkel kan ook lekker zijn als saus bij de pasta! Bak een ui, 
bak de venkel en voeg room toe. Breng de room op smaak 
met peper, zout en citroensap! [LJ]

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. In this edition, we meet Ameli, a Chilean woman who has lived in the Netherlands for over thirty 
years. Ameli has taught Spanish and Art at Dutch schools, and she currently gives conversational Spanish 
lessons privately. She has lived in the Irisbuurt with her husband Henk (an Iriskrant contributer) since 2012. 
We met to talk about her experience with adjusting to life in the Netherlands.

Where are you from?
I was born in Santiago, Chile, but also 
lived in Valparaíso at the coast. I have 
also lived in Venezuela.

What did you think of the Netherlands 
when you fi rst arrived?
At fi rst I arrived in Groningen, and I was 
amazed by the sea of bikes at the station. 
I could not imagine how someone could 
fi nd their own bike! I also remember 

being disgusted by the fi rst herring I tried 
(but now I eat one every Friday!).

Is there anything you miss about 
Chile?
In the Netherlands it is fl at, so I am always 
pleased to visit the mountains in Chile. I 
also miss the seafood, and the smell of 
Santiago on Sunday mornings . . .

How was it for you to learn Dutch?
I was not shy and tried to communicate 
in Dutch right away. I was eager to con-
nect with people and spoke Dutch before 
I fully understood the grammatical rules. 
I took a course via the TU and had to un-
learn the mistakes.

How is the Irisbuurt different from 
other parts of Eindhoven where you 
have lived?
In the Irisbuurt, if you want to come into 
contact with other people, there are many 
opportunities. Since we’ve lived in this 
neighborhood, I have easily made new 
friends my age with similar interests. I’ve 
also enjoyed meeting younger people, 
for instance when we attend the Running 
Dinner or go to the Blokhut activities.

You have lived in the Netherlands for 
a long time. Do you consider yourself 
Dutch?
I do not consider myself a Dutch woman, 
but rather a Chilean woman well-integra-
ted into the Dutch society. At fi rst I might 
have tried too hard to fi t in and do just as 
the Dutch do, but I learned that you can 
stay who you are and still be a part of the 
society. [GC]

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Een tijdje geleden 
werd ik door een 

buurtbewoner getipt over een jong talent 
in onze Irisbuurt. Amal Indarto was pas 
twaalf jaar toen ze een heus boek schreef 
en publiceerde. Ik werd zeer gastvrij ont-
vangen bij haar thuis in de Stuiverstraat 
en we spraken over haar boek en hoe ze 
tot schrijven is gekomen.

“Ik praatte altijd al heel veel, als klein kind 
al” vertelt ze. “Mijn moeder zei toen: ga 
maar eens opschrijven wat je allemaal te 
zeggen hebt. En zo ben ik begonnen met 
schrijven.” Het schrijven bleek al snel net 
zo’n verslavende uitwerking te hebben 
op Amal als het praten.

In eerste instantie schreef ze korte ver-
halen, die ook wel eens in de schoolkrant 
kwamen. Maar al gauw wilde ze meer, 
en ontstond het idee om een écht boek 
te schrijven. Het boek, “Het klavertje dat 
steeds afbrak”, gaat over een groepje 
van vier vriendinnen uit groep 8. Op een 
dag verdwijnt 1 van de meisjes en begin-
nen haar vriendinnen aan een spannen-
de zoektocht.

Amal is ongeveer een half jaar aan het 
schrijven geweest. Soms had ze een 
“writers block” en lag het werk een paar 
weken stil. Ze haalde dan weer inspiratie 
uit de dingen in haar eigen leven. “Ik wist 
het begin van het verhaal wel, en het ein-
de, maar nog niet altijd wat er tussendoor 
gebeurde” aldus Amal. “Als ik vast liep 

keek ik goed om me heen en vond dan 
vaak wel iets bruikbaars”. Ze gebruikte 
bijvoorbeeld haar reizen naar Indonesië 
als inspiratie. Maar ook de ramp met de 
MH-17 heeft ze er in verwerkt. (Op welke 
manier ga ik niet verklappen, daarvoor 
moet je zelf het boek lezen...) 

Naast schrijven besteedt Amal vooral 
veel tijd aan lezen. “Ik kan wel tien boe-
ken per week lezen!”. Haar favoriete 
schrijvers zijn Jozua Douglas en Tosca 
Menten. Ze gaat ook graag naar signeer-
sessies. En als kers op de taart werd ze 
dit jaar gekozen als Brabants Senaatslid 
voor de Nederlandse kinderboekenjury. 
Senaatsleden moeten mensen stimu-
leren te stemmen op hun favoriete kin-
derboek, maar mogen zelf ook een ju-
rywinnaar aanwijzen. En Amal mocht de 
winnaar zelfs aankondigen op de Kinder-
boekenparade. Op die parade waren ook 
veel bekende kinderboekenschrijvers. 
Die kans greep Amal uiteraard aan, en 
zorgde er voor dat ze gesigneerde exem-
plaren van haar boek uitruilde met deze 
schrijvers. 

Het volgende verhaal zit al in het hoofd 
van Amal, dus er komt zeker nog een vol-
gend boek. Maar ze is ondertussen ook 
druk bezig met de middelbare school, 
waar ze dit jaar mee is begonnen. Waar 
de meeste tieners dat op de fi ets doen, 
springt Amal in het vliegtuig: ze volgt haar 
middelbare scholing namelijk in Indone-
sië! “Ik wilde heel graag meer te weten 

komen over mijn cultuur en afkomst, 
dus heb ik besloten om naar Indonesië 
te gaan. Ik woon daar bij mijn oma”.  De 
komende jaren is Amal dus alleen buurt-
bewoner tijdens de schoolvakanties. 

Tegen elk aspirerend schrijver, die wel 
een boek wil schrijven maar het mis-
schien niet durft wil Amal zeggen: “Doe 
het gewoon!” En, ik geef toe, na het ge-
sprek met deze bruisende jongedame is 
mijn schrijversvlam toch weer behoorlijk 
aangewakkerd. Goed voorbeeld doet 
goed volgen?

Het boek “Het klavertje dat steeds afbrak” 
is te koop bij de bekende boekwinkels en 
te bestellen via bol.com. [MV]

Amal Indarto

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE



14

Buurten met de Irisbuurt

Eva woont samen met haar man Frank 
Titulaer en hun kinderen Sofi e (11), Mees 
(10) en Lise (6) op de Guldenstraat. De 
reden dat zij hier zijn gaan wonen was 
heel duidelijk: de locatie. De Irisbuurt is 
lekker dicht bij de stad, dat betekent even 
op de fi ets naar het station kunnen kuie-
ren. Maar na drie jaar hier te hebben ge-
woond is volgens Eva nu het allergrootste 
cadeau de buurt zelf. Een fi jne betrokken 
buurt met mensen die altijd voor elkaar 
klaar staan. “Geweldig! Ik wil hier nooit 
meer weg!” 

Daarom zag zij deze buurt dan ook als dé 
beste plek om haar droomonderneming 
Groeiplein op te starten. Een plek waar 

ouders en kinderen terecht kunnen voor 
alles dat met persoonlijke groei, opvoe-
ding en ouderschap te maken heeft. Op 9 
September gingen de deuren open.

Inmiddels zijn er 12 freelance professio-
nals werkzaam op de Breitnerstraat 2F 
en mensen uit de hele stad weten deze 
plek te vinden, maar wat maakt het dan 
zo bijzonder? Eva legt me uit dat op dit 
moment de maatschappij veel ‘tempe-
ramentvolle’ kinderen telt die snel een 
bepaald stempel op krijgen geplakt. Dit 
is een benadering die uitgaat van het 
probleem. Wat wij doen is deze kinderen 
bekijken vanuit hun kracht, talent, inte-
resses en al spelenderwijs hen een groei 
door laten maken in bijvoorbeeld de ont-
wikkeling van zelfvertrouwen, het maken 
van een diepere band met de ouder en 
het omgaan met emoties. 

Groeiplein is een laagdrempelige plek 
waar alle ouders en kinderen terecht 
kunnen voor een stukje begeleiding, 
workshops, lezingen, ouder/kind yoga 
en er worden betaalbare ruimtes aan 
andere vergelijkbare ondernemers ver-
huurd. “Maar bovenal is het gewoon heel 
gezellig en hebben we een hoop plezier 
samen als we elkaars struikelstenen uit 
het dagelijks leven herkennen!” 

Wil je meer weten, kijk dan even op groei-
plein.nl. [EC]

Vandaag ben ik te gast geweest bij Eva Bronsveld, onderwijzeres, 
schrijfster, pedagoge én oprichtster van een bijzondere plek in de buurt: 
het Groeiplein. 

Winterpret
2018

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:



15

Het is dinsdagochtend, bijna 10 uur en mevrouw Hasan zoekt 
haar spullen bij elkaar. Haar taalcoach, mevrouw De Vries, zal 
zo bij haar aanbellen. Ze gaan vandaag oefenen hoe zij het ge-
sprek over haar dochters rapport met de leerkracht kan voeren. 
Zij heeft zin in de les. Net als mevrouw Hasan, volgen er op dit 
moment meerdere wijkbewoners uit de  Irisbuurt taalles, maar 
dan in groepsverband. Daarbij krijgen ze taalondersteuning van 
een taalcoach, een vrijwilliger.

Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan nieuwko-
mers in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en 
daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving. Het 
doel is participatie; de verbetering van de taalvaardigheid is 
daartoe het middel. De taalondersteuning wordt zowel indivi-
dueel als in groepsverband gegeven. Er wordt gewerkt vanuit 
het participatiedoel van de deelnemer en taal wordt daarin als 
middel gebruikt om dat doel te bereiken. Het contact tussen 
de deelnemer en de taalcoach is wekelijks (2 aaneengesloten 
uren) voor een periode van 6 maanden

Vanwege de grote taalvraag, zijn we op zoek naar taalcoaches 
die onze deelnemers 1-op-1 of in groepsverband willen bege-
leiden. Wat we zoeken in een taalcoach is inlevingsvermogen, 
geduld en affi niteit met de doelgroep en een goede beheersing 
van de Nederlandse taal. Wat we aan de taalcoach te bieden 
hebben is een mooie ervaring die veel voldoening geeft, bijzon-
dere ontmoetingen met mensen uit andere culturen, trainingen, 
workshops en themabijeenkomsten.

Spreekt ‘Meedoen in de Wijken’ jou aan en past taalcoach-zijn 
bij je, laat dan je gegevens achter door het aanmeldingsformu-
lier op onze website http://www.meedoenindewijken.nl/taalcoa-
ches/ in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met 
je op. Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bel-
len met Anne Marie Jansen, coördinator taal via nummer 040-
2443311 (ma t/m do tussen 10.00- 16.00 uur). Of bezoek onze 
website www.meedoenindewijken.nl.

Meedoen als taal-
coach?

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

Het kan vrijwel niemand ontgaan zijn: op 30 december 
zag de leukste pakketbezorger van Eindhoven Abraham. 
Na zijn verschijnen op de lokale televisie werd bekend dat 
Saïd, beter bekend als Smiley, een hele bijzondere ver-
jaardag in het vooruitzicht had ging het vuurtje ging al snel 
lopen binnen de irisbuurt. Overal verschenen fl yers achter 
de ramen met felicitaties. Ballonnen en slingers werden op-
gehangen, een spandoek sierde de Voorterweg. 

Eigenlijk had Saïd een vrije dag, maar Omroep Brabant had 
hem gevraagd een dag met hem mee te rijden, dus was hij 
toch aan het werk gegaan op zijn vijftigste verjaardag. Hij 
was overdonderd toen hij de Voorterweg in reed op zijn 
pakketronde en een grote groep buurtbewoners de straat 
blokkeerde om hem een verjaardagsserenade te brengen. 
Hij hield het niet droog. En wij ook niet. Het was later die 
dag allemaal te zien op het nieuws van Omroep Brabant. 
Wij hopen vooral dat Smiley nog heel lang onze buurt blijft 
opfl euren! [MV]
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Wandelend met de 
hond door het bos 

kom ik een vriendin tegen van vroeger. 
Niet zomaar een vriendin. Mijn allerbeste 
vriendin op de middelbare school en 
de jaren erna. Ze kende me beter dan 
wie dan ook en we deelden zelfs een 
appartement gedurende een aantal 
jaren. We gingen samen op stap en op 
vakantie. We waren getuige bij elkaars 
huwelijk. Er was niets dat ze niet van me 
wist. 

Op het moment dat ik kinderen kreeg 
beëindigde ze onze vriendschap met de 
reden dat ik niet meer voldoende tijd voor 
haar had. Ik was er kapot van en ben 
door een serieus rouwproces gegaan. 
Huilen bij dat ene nummer op de radio en 
bijna fysieke pijn bij het gemis. 

Inmiddels zijn we ruim twintig 
jaar verder en heb ik geleerd dat 
de meeste vriendschappen een 
houdbaarheidsdatum hebben. Veel 
vriendschappen hebben een reden 
of op zijn minst een gezamenlijke 
belangstelling en wanneer die reden wordt 
weggenomen, is het met de vriendschap 
ook afgelopen. Dat klinkt heel berekenend 
en dat is het misschien ook, alhoewel het 
vooral op een onbewust niveau gebeurt. 
Ik heb bijvoorbeeld hele intensieve 
vriendschappen gehad met moeders 

van vriendjes van mijn kinderen. Op dat 
moment gingen we door dezelfde fase in 
ons leven. We hadden dezelfde twijfels 
over de opvoeding van onze kinderen. 
We liepen veelal tegen dezelfde issues 
aan met onze partners. Op het moment 
dat de vriendschap van de kinderen 
voorbij was, verdween langzaam ook 
onze vriendschap naar de achtergrond. 
Ik denk nog met warmte terug aan deze 
vriendinnen. Maar ja, tijd is een schaars 
goed en het leven gaat door. Er kwamen 
weer nieuwe vriendschappen voor in de 
plaats. Nieuwe fasen, nieuwe situaties. 
In de loop der jaren ben ik zelf natuurlijk 
ook veranderd. Misschien vonden mijn 
vrienden ‘de nieuwe ik’ niet zo leuk of 
waren er minder overeenkomsten. Dat 
is natuurlijk ook een valide reden om 
een vriendschap te laten verwateren. 
Gelukkig heb ik ook vrienden waar ik al 
vele tientallen jaren en vele fasen van 
mijn leven op kan vertrouwen. Dat zijn de 
pareltjes.

Er is een uitspraak ‘Je bent het 
gemiddelde van je vrienden’. Je zoekt 
bevestiging bij je vrienden. Ze kunnen je 
stimuleren en motiveren. Je wordt hoe 
dan ook door ze beïnvloed. Maar wat als 
die invloed minder positief is? Misschien 
zit er iemand in je vriendenkring altijd 
vreselijk te roddelen en je gaat daardoor 
bijna als vanzelf meedoen. Wil je dat 

wel? Is dit een vriendschap die iets 
(anders) positiefs toevoegt aan je leven 
of kost het juist energie? Ik heb vrienden 
gehad die me met buikpijn achterlieten 
na een bezoek. Nu we weer aan het 
begin van een nieuw jaar staan, besluit 
ik mijn vriendschappen eens kritisch 
te bekijken. Van wie krijg ik energie? 
Waar word ik een beter mens van? Wie 
zegt me altijd de waarheid? Wat is het 
dat me aantrekt in de ander? Wat leer 
ik van deze vriend(in)? Als ik thee heb 
gedronken met de vriendin die overal de 
zonnige kant van ziet, voel ik me een stuk 
beter dan wanneer ik heb afgesproken 
met de vriendin die het alleen maar kan 
hebben over hoe vreselijk zwaar en 
gecompliceerd haar leven is. Anderzijds 
is het heerlijk om even ongegeneerd 
te kunnen klagen tegen iemand die 
begrijpt dat de werkelijkheid wellicht 
wat genuanceerder ligt, maar me lekker 
mijn gang laat gaan. Ook dat kan een 
belangrijk onderdeel van een goede 
vriendschap zijn. 

Ik heb goede vrienden en vriendinnen 
in onze Iriswijk. We delen de wijk, fasen 
in ons leven, het gemak van bij elkaar 
binnen lopen en liefde voor goede koffi e 
(of thee of wijn). Ik weet niet of dit voor 
het leven is of dat het misschien stopt als 
we ooit zouden verhuizen. Maar dat geeft 
niet. Nu is het fi jn en ik geniet ervan. 

 Column Voltooide vriendschap
Door Jorinde
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