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Dag boom
Op 4 juni kraakte 
en gierde het in de 
Irisbuurt. Een pittige 
voorjaarsstorm trok 

over het land en het ging als een malle 
tekeer. En toen, rond een uur of 10 ’s 
avonds, zagen de bewoners van het 
pleintje aan de Adolf van Cortenbachstraat 
de lindeboom omwaaien. 

Onze mooie lindeboom, geplant op 
18 september 1945 om de eenjarige 
bevrijding van Eindhoven te vieren. De 
boom die we zo gebroederlijk wilden 
redden van een wisse dood, door te 
bestrating weg te halen om zijn wortels 
lucht te geven en een prachtige vlonder 
aan te leggen. De boom die in korte tijd 
was uitgegroeid tot het kloppende hart 
van de Irisbuurt, waaronder vele mooie 
ontmoetingen plaats vonden, en waar 
een prachtige buurttuin omheen was 
ontstaan. De boom waarvoor actie na 
actie op touw was gezet en zelfs een 
speciaal boomcomité voor in het leven 
was geroepen. De boom was niet meer. 

Ik was er behoorlijk door van slag. En 
met mij vele anderen. Ik zag laat op de 
avond al mensen naar de plaats des 
onheils lopen om het drama met eigen 
ogen te aanschouwen. De boom was zo 
gevallen dat er wonderwel geen huizen 
beschadigd raakten. Zelfs de vlonder die 
hem omringde heeft nauwelijks schade 
opgelopen. Als je niet beter zou weten 
zou je denken dat we de boom zo weer 
rechtop konden zetten en net doen alsof 
er niets gebeurd is. Maar wie beter keek 

zag dat het probleem van de lindeboom 
onder de oppervlakte zat.

Danny Alards, onze lokale boomchirurg, 
was de volgende ochtend al vroeg in touw 
om het lichaam te bergen. Hij legde me 
ook uit dat de boom zieker was dan aan 
de buitenkant te zien was. De grootste 
wortels waren al compleet vergaan. 
En zonder die grote wortels heeft een 
boom weinig in te brengen tegen het 
natuurgeweld zoals dat die bewuste 
avond door de buurt raasde. Kortom, 
niemand had dit kunnen voorkomen, en 
ergens is dat ook wel een geruststellende 
gedachte. We hebben er alles aan 
gedaan om de boom te redden, maar het 
was toen waarschijnlijk al te laat. En wat 
hebben we genoten van onze Irislinde! 

Wat er precies met de restanten van de 
boom gaat gebeuren is nog niet duidelijk, 
maar zeker is wel dat we met zijn allen 
een herbestemming gaan vinden voor 
het hout. Omdat lindehout erg zacht is 
kunnen er bijvoorbeeld geen bankjes van 
gemaakt worden, maar we zijn er zeker 
van dat er een goede bestemming komt. 
En wat is er nu een mooier eerbetoon 
dan op 18 september aanstaande een 
nieuwe boom te planten op deze plek? 
Hoe en wat precies, dat moet nog beslist 
worden, maar dat zal te zijner tijd nog 
gecommuniceerd worden.

Bedankt, mooie boom, voor alle mooie 
momenten die je ons hebt gegeven! We 
hebben allemaal van je genoten en zullen 
je herinnering koesteren! [MV]

Om bomen heb je geen verdriet
Om bomen huilen doe je niet
Toch voel ik telkens tranen komen
Ik zal nog vaak eng van hem dromen
De mooiste boom van alle bomen
Dag boom

(Uit: Kinderen voor Kinderen 9 – 
“Mijn Boom”)
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Elke tweede dinsdag van de 
maand Pubquiz vanaf 20:30

Elke woensdagmiddag tussen 
13.00-16.00 kinderactiviteiten in 
de Blokhut

Elke donderdag: 
Iris Plug & Play van 9.00 - 13.00 
   en Fritzen vanaf 19:30

Irisbuurt Agenda
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Het is donderdagochtend negen uur en ik open de deur van de Blokhut. Daarbinnen is het 
gezellig. Isa en Dolf pakken net een puzzel uit de kast, Abel gaat op het kleed zitten naast 
de bak met Duplo en ik leg Bas op het kleed neer. Hij rolt direct op zijn buik. “Hi, allemaal”. 
Ik loop naar de volgende ruimte en zet mijn laptop klaar. Het is donderdagochtend; tijd 
voor Iris Plug & Play.

Sinds een paar weken draait Iris Plug 
& Play in de Blokhut: een plek voor ou-
ders en hun kleine kinderen. De kinderen 
spelen samen in de grote speelruimte en 
de ouders werken in de ruimte naast de 
speelruimte. De babies, dreumissen en 
peuters spelen onder begeleiding van 
een spelbegeleider of oppas en ook de 
ouders spreken met elkaar af om even bij 
de kinderen te zijn en te spelen of mee te 
eten. Want deze kinderen zijn van 0 tot 
4 jaar oud en die spelen nog niet alleen. 

Als het 10 uur is gaan de kinderstoelen 
rond de tafel en de slabbetjes aan: “sma-
kelijk eten, smakelijk drinken!” en ze be-
ginnen lekker aan hun fruithapje. En om 
12 uur is het tijd voor de meegebrachte 
lunch. Tussendoor spelen de kinderen 
binnen. Ze puzzelen, knutselen, dansen, 
lachen en spelen met al het speelgoed 
en bij mooi weer gaan ze lekker naar 
buiten. De Blokhut heeft zo’n mooie tuin 

Een aantal kleine kindjes doen een och-
tendslaapje in een campingbedje, wan-
delwagen of draagdoek.  

De ouders kennen elkaar en kletsen wat. 

werk. Ja, je wil even goed aan de slag als 
je de kans krijgt. We zijn ZZP-ers, onder-
nemers, in loondienst met thuiswerkdag, 

vrijwilligerswerkers, 
studenten en werk-
zoekenden. We zijn 
als een soort col-
lega’s en wisselen 
ideeen en tips uit, 
zowel zakelijk als 
over de kinderen. 
Op dit moment gaan 
ongeveer 3 moeders 
en 2 vaders weke-
lijks naar Iris Plug & 
Play en komen an-
deren er geregeld. 
In de speelruimte is 
een vaste spelbe-
geleider aanwezig 
en bij veel kindjes 
passen ook de ouders in toerbeurten een 
afgesproken tijd op de kinderen. Verder 
blijf je als ouder betrokken bij en verant-
woordelijk voor je kind. Dat is ook het leu-
ke. Ik zie hierdoor echt hoe mijn kind met 
andere kindjes speelt en ik weet ook wie 
de andere kindjes zijn en zie ze samen 

en is zo anders dan de reguliere kinder-
opvang.

Ik ken dit concept van de Werktuin040 
waar ik jaren met Erik naar toe ben ge-
weest. Toen dat in april haar deuren sloot, 
ben ik samen met een paar deelnemers 

op zoek gegaan naar een andere plek. 
We zijn het concept als Iris Plug & Play 
in de Blokhut gestart. Inmiddels hebben 
meer ouders en kinderen zich aangeslo-

positief want ouders kunnen elkaar ont-
moeten, inspireren en vriendschappen 
en werkrelaties aangaan en de kinderen 
kunnen met elkaar leren spelen en zo 
op jonge leeftijd al met buurtgenootjes 
spelen. Bij Iris Plug & Play komen men-
sen met verschillende nationaliteiten en 
vormen zo een mooie mix van betrokken 
ondernemende ouders en hun kinderen. 

Om 13:00 uur zit het er op. We sluiten af 
en ruimen op: alle speelgoed in de kast, 
alle kussens en kleden in het hok en alle 
laptops en luiers in de tas. “Dag allemaal, 
tot volgende week”.
 
Sinds kort is de Blokhut dus een wekelijk-
se activiteit rijker: Iris Plug & Play. 
Wil je ook meedoen? Heb je een (of 
meer) kindjes tussen 0 en 4 jaar en wil 
je ook wel eens tijd voor jezelf of voor je 
hobby of werk. Kom dan eens kijken en 
schuif aan. Of vind je het juist heel leuk 
om met kleine kinderen te spelen? Wil je 
op donderdagochtend met de kinderen 
spelen en hun “juf” zijn (spelbegeleider / 
oppas)?. 

Voor meer informatie: Lieke Wenmae-
kers-Groot,  liekegroot@gmail.com. We 
zien je graag! [Lieke Wenmaekers]

Iris Plug & Play in de Blokhut



3

De laatste schooldag zit er weer op, en dus was het tijd voor de Iriscamping. Heerlijk 
weer en dat betekende een volle camping met BBQ, een verhaal van Eus bij het vuur 
en ‘s ochtends een goed ontbijt. Bedankt Emiel voor het organiseren!

Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt
Maarten@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
Koen van Grindsven

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:

   studiedagen

www.dedroomwereld.nl.

iriscamping
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Dobbelpraat
Vakantie! Tijd voor zwoele zomeravonden met een goed ge-
sprek. Maar wat zeg je tegen elkaar als je eindelijk kunt chillen? 
Of “verplicht” gezellig moet doen? De Iriskrant helpt je graag op 
weg met deze Dobbelpraat.

Hoe werkt het? Knip onderstaande tekening uit. Vouw tot een 
dobbelsteen en plak goed vast. Als het gesprek dood valt ge-
lieve de eerste steen te werpen. Gegarandeerd dat er een ge-
spreksstarter bovenkomt!



5

Jumboreanen

Stephan heeft de afgelopen tweeënhalf 
jaar met veel plezier in onze Jumbo ge-
werkt. Als hij terugdenkt aan deze tijd 
heeft hij veel veranderingen meege-
maakt. Mensen zijn gekomen en gegaan, 
de winkel is helemaal vernieuwd en ook 
de klanten zijn veranderd. “De initiatieven 
uit de buurt zijn enorm toegenomen”, ver-
telt Stephan. “We zijn van een gewone 
supermarkt veel meer een buurtsuper ge-
worden. We kijken naar hoe we de buurt 
kunnen ondersteunen en daardoor is er 
veel samenwerking geweest, kijk onder 
andere naar de door Jumbo gesponsor-
de boomvlonder, de oliebollen verkoop, 
de etentjes in de blokhut. Dit is ook echt 
iets waar we als Jumbo heel trots op zijn, 
het actief deel uitmaken van de Irisbuurt.” 

Bennie Verbruggen denkt gelukkig net 
zo over deze samenwerking! Samen met 
zijn vrouw, zoontje Romijn en dochtertje 
Benthe woont hij in Oerle. Hij werkt al 14 
jaar voor Jumbo en is begonnen in Maas-
kantje. Zelf heeft hij een passie voor ko-
ken, smaken zoeken, combineren, expe-
rimenteren in de keuken en is betrokken 
bij het kweken van vergeten groenten in 
een proeftuin in Meerhoven. 

Als hij een visie heeft op de toekomst van 
onze Jumbo dan is dat vooral de winkel 
zo vormgeven zodat we er inspiratie kun-
nen opdoen en er alles kunnen vinden 
om bijzondere gerechten op tafel te to-

veren. En vooral het 
winkelen in de Jum-
bo zo leuker maken!

Maar behalve dat 
kunnen we nog een 
aantal andere veran-
deringen verwach-
ten de komende 
tijd. Alle medewer-
kers in Eindhoven 
gaan binnenkort 
een pilot draaien 
met de Jumbo-app. 
Het personeel in de 
winkel heeft zo toe-
gang tot informatie over alle producten. 
Dus mocht er een medewerker naar een 
smartphone kijken tijdens het werk, dan 
weet je bij deze dat hij of zij waarschijnlijk 
niet op Instagram zit, maar een klant pro-
beert te helpen. 

Een andere aankomende verandering is 
de introductie van ‘too good to go’, een 
app waarmee ie-
dereen gemakkelijk 
bij kan dragen in de 
strijd tegen voedsel-
verspilling. Er zitten 
al vele andere on-
dernemers op, maar 
ook alle Jumbo’s in 
Eindhoven zullen 
zich hier binnenkort 

bij aansluiten. Via deze app kan je voor 
een kleine prijs een magicbox bestel-
len, waar veel boodschappen in zitten 
waarvan de houdbaarheidsdatum bijna 
verstreken is, maar die nog veel te goed 
zijn om weg te gooien. Onze Jumbo zal 
per dag tussen de 5 en 10 magicboxen 
maken en wat erin zit… geen idee, dat 
moeten we zelf maar gaan zien. [EC]

-
aalmanager: Bennie Verbruggen. De twee zijn bekenden van elkaar en zoals Stephan zegt, 
beide echte Jumboreanen. 

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Beter een goede buur, dan een 
verre vriend(in)

Een aantal jaren geleden kwamen we thuis toen we plotseling za-
gen dat de groene barrière achter onze tuin was vervangen door 
het uitzicht op een nieuwe tuin in aanleg. Even slikken want we 
kenden deze nieuwe achterburen nauwelijks, maar na een paar 
biertjes waren we eigenlijk wel blij met deze ontwikkeling. Een zo-
mer met BBQ’s en biertjes volgden en toen er weer een muur 
kwam, besloten we om er een klein schattig poortje in de houden. 
De BBQ’s & biertjes bleven en werden aangevuld met kinderen 
die met elkaar op slakkenjacht gingen. 

Okke, voormalig voorzitter van de Blokhut, en Margot, voormalig 
penningmeester van de BWO  & chef Iriskrant, Maud die al kon 

zijn van die buren die eigenlijk onmisbaar zijn als je het mij vraagt. 
Maar toch gaan ze ons verlaten na 12 jaar. De reden is duidelijk: 
een kast van een huis in Veldhoven met een mega lap grond. Toen 
ze eind vorig jaar dit ‘project’ voorbij zagen komen werden ze op 
slag verliefd. Toch was (en is) de keuze niet gemakkelijk. De Iris-
buurt verlaten doet denk ik altijd wel een beetje pijn, maar als je 
zo betrokken bent geweest zoals deze mensen is het best zwaar. 

Andersom zal het ook zwaar worden. Deze buurvrouw moet er 
zeker een traan om laten, mijn wederhelft zit nog steeds in ontken-
ning en onze kinderen zullen onze nieuwe buren vast per ongeluk 
lastig vallen met gevonden slakken en andere beestjes. Maar ook 
voor de buurt zal het een gemis zijn. Nog nooit hadden we zulke 
dikke edities van deze krant en kregen we zoveel complimenten.

Okke, Margot, Maud en Guus: bedankt voor alles wat jullie voor 
ons en voor de buurt hebben gedaan. Veel succes en geluk met 

-
gen. Gelukkig is Veldhoven vlakbij en zullen we jullie hopelijk nog 
terug zien voor BBQ’s, biertjes & beestjes in de Irisbuurt.

PS. Mocht iemand zich geroepen voelen om de plek van Margot 
aan te vullen in de Iriskrant: wees welkom! [LH]
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Iris restaurant voortgezet door M&M
Ineke Stevens geeft haar pollepel door aan M&M. Na zevenendertig jaar krijgt het restau-
rant van de Irisbuurt twee nieuwe eigenaren. Natuurvoeding met vegetarische gerechten 
blijft de identiteit bepalen, maar doorkijkjes naar aan de veganistische keuken liggen in het 
verschiet. De afscheid nemende eigenaresse draagt haar trouwe pollepel graag over aan 
nieuwe gastvrouw Maayke Engbers en kok Martin Popma.

Het Iris restaurant op de Voorterweg werd 
37 jaar gerund door Ineke en Jan Ste-
vens. Na het overlijden van Jan drie jaar 
geleden stond Ineke er plotseling alleen 
voor. Dat begon haar steeds zwaarder 
te vallen. Ze besloot ermee te stoppen, 
maar hoe doe je dat als er een levensver-
haal en een levensmotto in je restaurant 
zit en je het dus niet aan de eerste de 
beste wil verkopen?

Ineke en Jan waren begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw niet voor niets be-
gonnen met een vegetarisch restaurant, 
catering en kookboekjes. Van die kook-
boekjes verschenen werden er meer dan 
250.000 verkocht.Ze is er trots op dat ze 
het restaurant na drie zware jaren, waar-
in zij alles wat voorheen haar man deed, 
moest bijleren en uitvoeren in goede han-
den kan achterlaten. ‘Ik zie uit naar veel 
wandelen, lezen en mijn vrijwilligerswerk 
voor IVN Natuureducatie’. Met dat laatste 
blijft ze trouw aan haar passie de natuur, 
die als een rode draad door haar leven 
loopt. 

Nu heeft ze haar restaurant verhuurt. 
Niet aan de koper die er een Afghaans 
afhaalrestaurant van wilde maken en 
ook niet aan de kandidaat die afhaakte 
op de ‘goodwill’. Want Iris kent een grote 
trouwe en vrij vaste klantenkring. “En die 

mensen komen echt niet alleen uit Eind-
hoven”, vertelt Ineke.

Maayke en Martin, oftewel M&M
Ineke kwam de twee nieuwe eigenaren, 
Maayke Engbers en Martin Popma, toe-
vallig tegen. Zij gaan het Iris restaurant 
de komende vijf jaar uitbaten. Maayke is 
geen onbekende in de Irisbuurt. Eerder 
werkte ze voor Balans een natuurvoe-
dingswinkel op de Geldropseweg en ook 
bij de Vlinder. Zij bezit veel van de nood-
zakelijke kennis over natuurvoeding. Zes 
jaar geleden kwam ze haar huidige liefde 
tegen, Martin Popma. Hij had al eerder 
een koksmuts gedragen toen hij in de 
tachtiger jaren in Nieuw-Zeeland een piz-
zeria dreef. Begin 1990 keerde hij terug 
naar Nederland, waar hij onder andere 
kaas verkocht op de markt en heel lang 
touringcar chauffeur was.

Drie gebeurtenissen brachten voor hem 
en voor Maayke de grote veranderingen. 
Beiden wilden al lang een pizzeria in een 
‘food-truck’ starten. Maar toen ze beiden 
zover waren werd Maayke geconfron-
teerd met een sterfgeval en de zorg voor 
haar doodzieke broer. Dat verdiende pri-
oriteit besloten ze. De plannen gingen 
noodgedwongen even de ijskast in. Maar 
enige jaren geleden reed Martin een 
groep Indiërs door Europa. Het was geen 
gewone reis, want voor de touringcar uit 

reed een busje met twee Indische koks, 
die drie keer per dag een week lang In-
dische maaltijden serveerden. Martin 
mocht mee-eten. “Ik heb zelden lekker-
der gegeten als in die week”, vertelt hij. 
Onder de indruk van de heerlijke ge-
rechten begon zijn restaurantbloed weer 
enorm te kriebelen. Toen hij zich vorig 
jaar voor het eerst in zijn carrière ook 
nog onzeker voelde achter het stuur van 
een bus vol vakantiegangers, besloot hij 
er onmiddellijk mee te stoppen. En juist 
toen kwamen Ineke, Martin en Maayke 
elkaar tegen en ging het snel. In maart 
2019 werden ze het eens en nu zullen 
M&M het Iris restaurant voortzetten.

Geleidelijke veranderingen
Ze hebben ideeën over veranderingen 
en aanvullingen, maar dat zullen ze ge-
leidelijk aan invoeren, want ze willen de 
oude clientèle niet wegjagen. De beken-
de openingstijden - donderdag tot en met 
zaterdagavond – blijven bestaan. Maar 
zegt Martin, ‘we zullen het aanvullen met 
zondagavond pizza-avond ‘take away’. 
Daarbij richten ze zich vooral op de Iris-
buurt en directe omgeving. Je kunt de 
pizza ophalen en meenemen, maar ook 
opeten in het restaurant en er wordt dan 
ook nog een drankje geschonken indien 
gewenst. Binnenkort maar eens uitpro-
beren of M&M Ineke kunnen overtreffen. 
[HK]
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Know Your Neighbor
by Gisi Cannizzaro

In this English-language series, we get to know people from the neighborhood who are not originally from 
the Netherlands. This time, we meet Emanuela and Riccardo, from Italy, who live in the Havensingel in a 
“koopwoning” with their two young daughters. I had the chance to ask them questions at the park behind the 
Jumbo, while they pushed their girls on the swings.

How did you two meet? 
Emanuela: I am from Brescia and was 
at the university there studying structu-
ral engineering. Riccardo is actually from 
Pavia, but was studying environmental 
engineering at the same university I was 
at. We have been married for six years.
 
How did you end up in Eindhoven?  

in 2011 for an exchange year during my 
PhD in computational mechanics. In 2013 
I moved back for a post-doc position.
 
What are you doing now? Emanue-
la: Currently I am an assistant profes-
sor in applied mechanics and am running 
several different projects in the areas of 
aging/degradation: one project looks at 
the degradation of art (historical pain-
tings) and two look at the degradation 
of sewage infrastructure (concrete and 
soil). It is fascinating that I am able to 

place in the aging of material in these two 
very different areas!
 
Riccardo: I used to work at an oil and 
gas company, and had to commute to 
Rosendaal for about four years. After our 
second daughter was born, I looked for 
something closer to home. I like my cur-
rent position in Eindhoven because I am 

working with measurement instruments 

technical tasks, to explore areas like mar-
keting and communications as well.
 
How often do you visit Italy? Riccar-
do: We have our own place in Italy on 
Lake Garda near family, so we go four or 

more than that if there are weddings to 
attend.
 

Dutch life? Emanuela: I remember that 

was the fact that people use an agenda 

here for private appointments. In Italy, 
people are much more spontaneous.
 
Riccardo: Either the weather has gotten 
better here or we have gotten used to it. 
The heat of last summer was nice!
 
What is it like to raise children 
here? Riccardo: In Italy we know the sys-
tem better. There would also be a bigger 
network in Italy for us since our parents 
would be close by, or for instance, we 

-
ne at the bar if necessary since everyone 
knows everyone.
 
Emanuela: My daughter who is four al-
ready makes playdates for herself with 
friends here. I see that the Dutch children 
are more free than the Italian children.
 
What do you do in your free time? Ric-
cardo: we are a musical family. Emanuela 
used to play viola at the professional le-
vel for RAI. I play the drums for the Pino 
Daniele Dutch Tribute Band (www.face-
book.com/PDDTB) here in Eindhoven.
 
How active are you in the Iris-
buurt? Emanuela: We have been to 
some events . . . and we always read 
“Know Your Neighbor” in the Iriskrant!

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

Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 

Wij bieden plaats aan een babygroep, een 

De groepen zijn klein van omvang zodat wij de 

team van vaste leidsters omdat volgens ons een 

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend 

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven

E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411
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Alle mensen zijn scheef
“Opeens wist ik ‘t, podotherapie is wat ik wil”, zegt Luuc Bonnema. Zijn praktijk is nu bijna twee jaar oud en 
die loopt goed. Achter de winkel van zijn vader Schoenmakerij Hans Bonnema, op de hoek van de Geldrop-
seweg, houdt Luuc praktijk. Hoe kies je zo’n beroep en wat vindt hij er zo leuk aan. Deze 27-jarige jonge on-
dernemer weet wat hij wil en dat vertelt hij graag.

platvoeten, voetbal, mensen coa-
chen en helpen
Na een blauwe maandag commercië-
le economie en werken bij zijn vader in 
de zaak, zag hij meer in de studie po-
dotherapeut. Misschien waren het zijn 
eigen platvoeten en de oefeningen uit 
zijn jeugd, die bij die beslissing hielpen. 
Dat weet hij niet precies. Oefeningen om 
van je platvoeten af te komen kunnen dat 
euvel niet verhelpen, zo weet hij nu. Hij 
leerde dat in zijn vierjarige opleiding aan 
de Fontys Hogeschool. Wellicht was het 
zijn drang om mensen goed te helpen en 
zelfstandig te zijn. Nu werkt hij volle we-
ken in zijn eigen zaak en na 2 jaar kan hij 
daar goed van rond komen.

Het leukste vindt hij het om mensen in 
voor hun begrijpelijke woorden uit te leg-
gen wat hun ongemak of pijn veroorzaakt 
en wat ze er aan kunnen doen en hoe hij 
daar bij kan helpen.

Luuc voetbalde tot voor kort in de hoofd-
klasse, maar zijn enkels waren niet be-
stand tegen topvoetbal. Zijn drang om 
mensen te helpen en ze in voor hun 
begrijpelijke taal dingen uit te leggen en 
te leren, maakt dat hij naast zijn drukke 
zaak ook voetbaltrainer is van een jeug-
delftal. Zo combineert hij zijn liefdes voor 
het voetbal, coachen van jeugd en men-

sen helpen door ze ieder op hun individu-
ele niveau inzicht te geven.

de klant en Luuc
Als ik hem vraag wat ik kan verwachten, 
als ik met een klacht bij hem zou komen, 
schetst hij me in heldere woorden, hoe hij 
dat aanpakt.

‘Meestal begint de patiënt zelf te ver-
tellen’, zegt hij. Om er een beetje lijn in 
te brengen help ik met gerichte vragen. 
‘Kunnen ze hun ongemak of pijn nauw-
keuriger beschrijven; wanneer is het be-
gonnen; hoe lang hebben ze al last’?

Zo brengt hij het probleem goed in kaart. 
Daarna maakt hij een 3D-voetscan en 
‘die bewerk ik in de computer’. Is dat 
klaar en is bijvoorbeeld een inlegzool 
nodig, dan stuurt hij die computerbewer-
king naar een gespecialiseerd bedrijf dat 
een zool freest. Die komt bij hem terug 
en die werkt hij zelf af. ‘Dan is het han-
dig als je vader daar de apparatuur voor 
heeft staan’, vertelt hij. Verder zo zei hij 
al eerder, is een uitleg op begrijpelijke 
wijze deel van zijn serviceverlening. Zijn 
klantenkring is divers, man, vrouw, jon-
ge kinderen, negentigjarigen, sporters, 

handicap.

In 2030?
Gevraagd naar waar hij over ruim tien 
jaar staat, zegt hij: ‘dat weet ik niet pre-
cies, ik ben net begonnen’. Misschien 

maar in ieder geval zelfstandig en met 
zijn eigen visie. Dan zullen er nog steeds 
vrouwen met hallux valgus, oftewel een 
scheef staande grote teen, om zijn hulp 
vragen. En ook mannen met een ontste-
ken peesplaat onder de voet zal hij hel-
pen. Alle mensen zijn in meer of mindere 
mate scheef en wij mensen corrigeren 
dat automatisch onder onze heupen. Hij 
zegt het niet, maar als dat de spuigaten 
uitloopt, kom je ooit bij een podothera-
peut. Dat kan dus ook in onze eigen Iris-
wijk. Luuc Bonnema is je man. [HK]

Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

tel. +31 040 209 55 10
jawad-naaiatelier.com
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Oh jee, de Iris Praatpaal heeft me gestrikt! Toen Margot met een vrolijk 
ogende Gerrit Postduif (zie: Fabeltjeskrant) mijn kant op kwam lopen 
trapte ik er met mijn maat 40 volledig in. Daar zat ik dan. Een blank pa-
pier voor me om te vullen.

Wie ik ben? 
Mijn naam is Kim Dobek (40). Samen 
met mijn groom-to-be Leon en onze To-
mas wonen we op de Stuiverstraat. In het 
dagelijks leven vind je me tussen blogs, 

-
tentmarketing. En op een vrije avond 
mag ik lekker schrijven voor de Iriskrant 

De droom van de paashaas
“Kijk daar! Bij die boom. Daar ligt er nog 
een! Twee trotse grootouders speuren in 
de speeltuin naar al het chocoladen kla-
tergoud dat tussen de struiken prijkt. “Kijk 
Tomas, kom!”.

Op dit moment blijft Tomas vooral stil-
staan, kijkend, voorzichtig als hij is. Ik 
zie zijn gezicht en herken een mengeling 
van verwondering, blijdschap en ook een 
beetje spanning. Die paashaas is ook wel 
erg groot voor een manneke van 2,5 jaar.

Ook wij ouders doen verwoede pogingen 
onze kleine spruit naar de struiken te lei-
den. Maar helaas. Het is ook gewoon te 
leuk om al die andere kinderen te zien 
zoeken, schreeuwen en sjouwen met 
mandjes. 

Dan doet oma nog een verwoede poging 
om het paasfeestgevoel in onze kleine 
boef te krijgen. Als Tomas niet naar de ei-

Iriskrantschrijfstok!

eren wil, dan brengen we ze toch gewoon 
naar hem toe, stelt ze. En met ferme tred 
stevent ze op de paashaas of. Of ie even 
mee wil komen?

Onze boef kruipt diep weg om mij arm. 
Ik knuffel hem en samen zoeken we een 
eitje in de mand. Nou ja, samen? Ik zoek 
en hij speelt nog steeds een spelletje 
zwaan-kleef-aan.

Ik verwonder me. Sinds hij vorig jaar 
voor het eerst de paashaas bij de blokhut 
heeft gezien is hij fan.  Grote Fan. 

Hij heeft pardoes zijn favoriete knuf-
fel omgedoopt tot “paashaasbaby”. En 
maandenlang hebben we bij onze bood-
schappentoer langs de blokhut moeten 
horen dat de paashaas op vakantie is 
maar strakjes weer komt. (Het duurde 
trouwens weken voordat hij dit verhaal 
geloofde en niet steevast ging kijken of 
de poort open was.)

Nu is de paashaas ein-de-lijk terug....en 
onze boef speelt verstoppertje?!

Ik denk terug aan mezelf en mensen om 
me heen. Bijzonder hoe we geneigd zijn 
herinneringen mooier en groots te ma-
ken. Groter dan ze misschien ooit zijn ge-
weest. En vurig kunnen verlangen naar 
het moment dat onze dromen waar wor-

den. Om er dan achter te komen dat die 
droom misschien niet meer was wat je 
zocht. Dat je stiekem een andere droom 
hebt. 

Net als onze boef. Heel graag de paas-
haas willen zien en uiteindelijk nog veel 
gelukkiger zijn met eitjes eten en spelen 
op de piratenboot.

De magie van de het kinderlijk verlangen. 
Allesomvattend en toch zo eenvoudig.
Veranderlijk maar niet minder bijzonder.

Het schuilt in ons allemaal. Glinsterend in 
het leven van alledag. Als kleurige eitjes 
tussen het gras. Bitterzoete dromen met 
een gouden randje. Smakelijk!

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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Op zondag 30 juni speelde het Ariëns toneel weer een voorstelling op het pleintje aan 
de Adolf van Cortenbachstraat. Ruim 60 buurtbewoners genoten van een leuke voor-
stelling. Ook met omgewaaide boom functioneert het pleintje nog prima.

Sinds kort is er een nieuwe activiteit bij de Hasselbraam: Italiaanse taallessen voor 
kinderen die thuis Italiaans spreken. De lessen worden gegeven door de Eindhoven 
Italian School “La Lampadina”, aan kinderen tussen 4 en 12. In september beginnen 
de lessen weer, op woensdagmiddag tussen 15:00 en 16:30. Spreekt u of uw partner 
Italiaans thuis met uw kinderen? Neem contact op om in te schrijven voor het school-
jaar 2019-2020: www.eindhovenitalianschool.com.  

Italiaanse les op de Hasselbraam! 

Ariëns toneel in de Irisbuurt

Mijn straatje.

In mijn straatje
Is alles o zo rustig en stil
 
Je merkt tussen dag en nacht
Bijna geen verschil
 
Dan zijn het de gordijnen en 

het licht
En de kinderen die er slapen
 
Soms een snelle groet en een 

praatje
Ook al ken je elkaar niet van 

haver tot gort
 
Het is wel een straat
Waar je langzaam ouder 

wordt
 

Toon Roosen
Iris Art

Freekje Groenemans 

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

www.freekje groenemans.nl

Geldropseweg 75
56111 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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N i e t s v e r m o e d e n d 

een drukke werkdag. 
Die ochtend had ik nog getwijfeld of ik 

regen en wind voorspelt, maar gelukkig 
valt het alleszins mee. Ik trap stevig door 
en een half uur later duw ik de poort open 

De avond voltrekt zich rustig en zonder 
bijzonderheden. Op tijd stap ik onder 
de douche en besluit vroeg naar bed te 
gaan om nog wat te lezen. Als ik in bed 
stap bemerk ik het onweer, de regen en 
vooral de wind. Ik ben blij dat onze kat 
Unox binnen is. Het waait zo hard dat ik 
bang ben dat ik hem anders horizontaal 
voorbij zou zien vliegen. In het donker zie 
ik slechts de silhouetten van de bomen 
en huizen en als ik naar rechts kijk zie ik 
het. De Lindeboom is om. Ik kan het niet 
geloven. Op dat moment zie ik mensen 
naar het plein lopen om het met eigen 
ogen te aanschouwen. Onze boom. Het 
hart van de wijk. Hoe is het mogelijk dat na 
bijna 75 jaar de laatste bevrijdingsboom 
van Eindhoven is omgevallen. Het is 
nauwelijks te bevatten. Via facebook 
komen de foto’s en verhalen binnen. De 
ontsteltenis bij de wijkbewoners is groot. 

Zoals de overlevering zegt is de boom 
geplant na de bevrijding van Eindhoven 
door de bewoners van de Iriswijk. Er 

bewoners onder de boom begraven zijn. 
De plaque die bij de boom stond is helaas 
niet meer leesbaar, maar als het goed is 
ligt het origineel nog tussen de wortels. 

Als ik de volgende ochtend in alle vroegte 
buiten loop met de hond, maak ik snel 
wat foto’s. Ik besluit de foto’s door te 
mailen naar de Stichting 18 september 
festival en hen erop te wijzen dat de 
oorkonde nog tussen de wortels zou 
moeten liggen. Stel je voor dat de boom 
al weg zou zijn voordat we die hadden 
kunnen zoeken. Dat zou zonde zijn, dus 
het mailtje is snel verstuurd. Gelukkig 
hebben meer mensen de oorkonde in de 

hopelijk komt het goed. Gedurende de 
dag vormen zich groepjes wijkbewoners, 
groot en klein, bij de boom. Het is niet te 
bevatten, niet voor de volwassenen maar 
nog minder voor de kinderen. De emoties 
zijn zichtbaar op de gezichten.  

Was het pas drie jaar geleden dat we 
met de hele wijk een reddingsplan ten 
uitvoer hebben gebracht voor de boom? 
Het ging toen al niet goed met hem. 
De verstikking door de stoeptegels van 
het pleintje hadden hem verzwakt en 
aangetast. De bouw van de vlonder met 
de prachtige tuin zou hem samen met 
nog een aantal maatregelen een boost 
moeten geven om weer aan te sterken. 

Ondanks alle inspanningen heeft het niet 
meer (voldoende) mogen baten. 

Wat hadden we ons nog graag willen 
koesteren onder het brede beschermende 
bladerdak. Voor mijn geestesoog worden 
taferelen gevormd waarbij we op warme 
zomeravonden onder het genot van een 
wijntje en goed gezelschap genoten van 
de boom, de vlonders en het pleintje.  De 
optredens van het Iriskoor, de voorstelling 
van het toneelgezelschap, de spontane 
ontmoetingen, samen eten na een warme 
dag, wijkfeesten, en alle andere uitingen 
van saamhorigheid en verbondenheid. 
Een tijdperk wordt afgesloten. Het hart 
van onze wijk zoals we dat kenden is 
er niet meer. Desalniettemin zou de 
Irisbuurt de Irisbuurt niet zijn als we het 
hierbij lieten zitten. Want al het einde is 
ook een nieuw begin. 

Na een passend afscheid van onze 
geliefde Lindeboom, is er ruimte voor 
iets nieuws. Misschien niet meteen en 
misschien niet hetzelfde. Maar het warme 
kloppend hart van de buurt zal doorgaan, 
daar twijfel ik niet aan.
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