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Ria bedankt!

Een roeping 
Ria heeft erg genoten van haar rol bij 
de Blokhut. “Het contact met mensen: 
dat is waar ik het voor doe. En al die 
verschillende groepen, feesten en 
andere belevingen: saai is het nooit. 
Vele herinneringen schieten voorbij: 
De Vrouwenclub, linedancegroepen, 
toneelverenigingen, wijnmakersgilde, 
yoga, de jeugdgroep en alle feestdagen 
zoals Koninginnedag en carnaval waren 
ook altijd een feest. Beheerder van de 
Blokhut zijn is vrijwilligerswerk, maar 
eigenlijk is het meer dan dat. Het is een 
roeping. Een leuke roeping en ik hoop dat 
iemand anders zich ook geroepen voelt.” 

Tijd voor vrijheid 
Ad gaat ook bijna met pensioen en na 
al die jaren, dag in en dag uit met de 
Blokhut bezig te zijn geweest, is het tijd 
om samen van de vrijheid te genieten. 
Ze willen graag de spontaniteit terug van 
weekendjes (of langer) er op uit gaan met 
de camper of caravan. “Nu kan dat ook 
wel, maar moet je toch eerst je agenda 
checken en dingen regelen.” Die vrijheid, 
daar kijken Ria en Ad erg naar uit. Want 
naast Ria, zagen we ook vaak Ad in en 
rond de Blokhut. We gunnen ze natuurlijk 
van harte die vrijheid samen, maar 
missen zullen we ze ook. 

Gezocht: een nieuwe Ria (en Ad…) 
Vanaf 1 februari is het toch echt afgelopen 
en dus start hier de zoektocht naar een 
nieuwe beheerder. De Blokhut draaiende 
houden hoef je gelukkig nooit alleen te 

Het begon allemaal zo’n 25 jaar geleden toen Ria, 
wie kent haar niet, samen met haar schoonzus de 
droom had om een buurtcafé te runnen. Beide hadden 
ze kleine kinderen en natuurlijk ook een druk leven, 

maar de wens was groot. Het had niet veel gescheeld of Ria was met 
de Caravelle aan de slag gegaan. Gelukkig voor ons, vond de eigenaar 
destijds het niet ok om twee jonge moeders de tent te laten overnemen. 
Enkele maanden later kwam de Blokhut op het pad van de dames en zo 
begon het. Haar schoonzus koos jaren later een ander pad, maar Ria 
bleef het gezicht en het hart van de Blokhut. Nu is het tijd om het stokje 
door te geven. “Het is mooi geweest.”

doen. We  hebben in de buurt een hoop 
vrijwilligers die geregeld mee helpen. 
En je hebt als beheerder altijd een 
bestuur achter je staan. Vergunningen, 
subsidies, gesprekken met de gemeente, 
boekhouding: dat doen zij allemaal. 
Wat een beheerder precies doet? Je 
bent het eerste aanspreekpunt voor 
de buurt. Je doet de inkoop en beheert 
de agenda, regelt barpersoneel en 
schoonmaak. Je helpt waar nodig mee 
met de organisatie van buurtactiviteiten 
en regelt de afspraken rondom andere 
feesten. Je bent zeker zo’n 10 uur per 
week bezig met de Blokhut. Tegen een 
bescheiden vrijwilligersvergoeding. Voel 
jij je geroepen? Neem contact op met het 
bestuur: vriendenvandeblokhut@gmail.
com. Je buurt is je dankbaar! [LH]
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14 december 2019
Kerstbingo in de vernieuwde buut

20 december 2019
Iris.Eetidee Kerstdiner

1 januari 2020
Nieuwjaarsnacht in de Blokhut

5 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie in de Blokhut 

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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Onze Geldropseweg

Katten trimmen
Hè wat?? Katten trimmen? Het 
moet niet gekker worden! Katten 
zorgen toch zelf voor hun vacht?

Dit soort opmerkingen hoor ik geregeld, 
sinds ik ben gestart met mijn katten-
trimsalon. En het klopt dat de meeste 
katten, zeker de korthaartjes, hun vacht 

laatste jaren zijn er steeds meer mensen 
die een langharige kat in huis nemen. En 
voor langharige katten is het onderhou-
den van hun vacht vaak een onmogelijke 
klus! Ze likken zich suf, krijgen daardoor 
veel haar binnen, met haarballen en ver-
stoppingen tot gevolg en toch krijgen ze 
vroeger of later klitten. 

Klitten ontstaan door wrijving, vocht en 
huidvet. Daardoor zitten de klitten vaak 

in de vacht onder de oksels en in de 
liezen, juist plekjes waar de kattenhuid 
heel gevoelig is. Klitten zijn hinderlijk en 
pijnlijk voor een kat. En een kat kan zelf 
nooit een klit wegkrijgen. Als wij dat niet 
voor ze doen, dan worden de klitten vroe-
ger of later vilt en vilt breidt zich snel uit 
over de hele vacht. Ik zie soms katten die 
een harnasje van vilt om hun lijf hebben! 
Zulke katten kunnen niet goed meer be-
wegen en worden vaak chagrijnig van de 
pijn. Het scheren van zo’n kat is de enige 
manier om ‘m uit z’n harnas te bevrijden 
en dat geeft een enorme opluchting.

Eigenaars kunnen hun kat prima helpen 
met de vachtverzorging door regelmatig 
te kammen. Hierdoor wordt het losse 
haar uit de vacht verwijderd voordat het 
klitten kan gaan vormen. Ook kortharige 

katten met een dikke vacht worden graag 
van hun overtollige haar verlost. En ou-
dere katten die minder lenig zijn en moei-
te hebben om bijvoorbeeld hun onderrug 
te likken, hebben altijd baat bij wat hulp 
van de mens. Als je ziet dat je kat wat 
“roos” op z’n rug krijgt, of als je voelt dat 
er klitten of dikke plekken in de vacht zit-
ten, dan wordt het tijd om hulp te zoeken!

Katten trimmen is dus wel degelijk nodig 
en je kunt daarvoor terecht bij een echte 
kattentrimsalon. Daar worden alleen kat-
ten (en dus geen honden) behandeld. Wil 
je meer weten over katten trimmen? Kijk 
dan eens op mijn website: www.feli-
pien.nl of stuur een mailtje aan info@feli-
pien.nl Want lekker in je vacht zitten, dat 
wil elke kat! [Door Pien Voortman]

Een duik in de geschiedenis……
Al jaren werd er vanuit de Irisbuurt en 
Rochusbuurt aandacht gevraagd voor 
de inrichting van de Geldropseweg. 
De mistroostige uitstraling, de 
verkeersveiligheid en het gebrek aan 
groen. Desondanks werd er geen 
prioriteit gegeven aan de herinrichting. 

Totdat bewonersvereniging Rochusbuurt, 
Stichting Irisbuurt, bewonersorganisatie 
Cingelshouck en winkeliers besloten 
de handen ineen te slaan en een 
burgerinitiatief in te dienen bij de 
gemeenteraad. Binnen no time werden 
er voldoende handtekeningen opgehaald 
en werd het initiatief op de agenda gezet. 
En met resultaat! De gemeenteraad 
heeft het initiatief gehonoreerd en 
een budget van 1,5 miljoen euro voor 

herinrichting beschikbaar gesteld. Er 
werd een werkgroep van bewoners en 
ondernemers samengesteld. Zij gingen 
aan de slag met het ontwerp en werkte 
nauw samen met het projectteam van de 
gemeente. 

Eind augustus was het eindelijk zover. 

een inloopavond gepresenteerd in onze 
Blokhut. Vertegenwoordigers van de 
gemeente en de werkgroep lichtten de 
plannen toe. Het gedeelte van de weg 
tussen de Vestdijk en Sint-Jorislaan 
wacht een ingrijpende metamorfose. Van 
onaantrekkelijke racebaan naar groene, 
autoluwe woon- en winkelstraat. Van 
die ene eenzame boom die dit gedeelte 
van de straat op dit moment telt, gaan 

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het gaat dan eindelijk gebeuren! Onze 
Geldropseweg gaat op de schop.

we naar ruim veertig honingbomen, 
Himalayaberken en lindes. Er komt een 
rijstrook in beide richtingen met een 
maximum snelheid van 30 km per uur. 

krijgen meer ruimte. En.ter hoogte van 
het voormalige winkelpand van Verkuilen 
komt ruimte voor een buurtterras. Naar 
verwachting starten de werkzaamheden 
medio 2020. Wij kunnen niet wachten!

Meer weten?
De werkgroep heeft een prachtig 
magazine gemaakt. In de Blokhut 
liggen wellicht nog enkele exemplaren. 
Informatie over het verdere verloop 
van de uitvoering vind je op de website 
van de gemeente Eindhoven,  www.
eindhoven.nl / projecten / herinrichting 
Geldropseweg. [SH]
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Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com 

Beheerder Blokhut
Ria de Laat

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Okke Hendriksen 
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel: 0900-8844

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.

Halloween!
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Betaald parkeren, autodelen en duurzaamheid 
Binnenkort komt er weer een informatieavond over betaald parkeren in onze wijk. Iris Elek-
trick draait al een jaar met succes en gaat volgend jaar 2e hands elektrische auto’s aan-
schaffen. Wat betekent autodelen, in die betaald parkeer- , en duurzaamheidsdiscussie?

Betaald parkeren 
Eindhoven wordt een grote stad en in 
de Iriswijk merken we dat aan den lijve. 
We wonen in een drukke wijk. De laatste 
jaren werden veel panden gesplitst en 
bijna iedereen rijdt auto, sommige huis-
houdens hebben er zelfs meer dan één.  
Bovendien willen we dat kinderen wat 
speelruimte hebben, de wijk verkeers-
veilig is, er 30 kilometer per uur gereden 
wordt en op de woonerven stapvoets.  

Dan zijn er ook nog de klimaatdoelstel-
lingen, die zich in Eindhoven laten ver-
talen naar meer groen, minder lawaai, 
stikstof, CO2 en ruimtegebruik door de 
auto. Goed om te weten, in 2030 moet 
alle verkeer binnen de Ring emissievrij 
zijn. Kortom de conclusie is duidelijk, ver-
anderingen zijn onvermijdelijk. 

Verandering vinden mensen lastig 
Wij mensen hebben een hardnekkige ei-
genschap, we veranderen onze patronen 
niet zo snel, omdat het aandacht en ener-
gie vergt. We stellen beslissingen graag 
uit. En wat we heel vervelend vinden, is 
als veranderingen ons worden opgelegd. 

Toch zijn we het meestal zelf die dat ver-
oorzaken. We kennen de klimaatdiscus-
sie, we weten wat er in Parijs werd af-
gesproken en we hebben gehoord over 
de beleidsvoornemens van de gemeen-
te. Als het dan niet meer uit te stellen is 
lopen we graag te hoop en schreeuwen 
moord en brand. Vaak niet terecht en 
vaak gebaseerd op jarenlange ontken-
ning van feiten en het vooruitschuiven 
van het onvermijdelijke. 

‘Ze jagen ons de auto uit’ 
Een snel geroepen argument is dat be-
taald parkeren voor ons het autorijden 
onbetaalbaar zou maken. Laat ik daar-
mee eerst even afrekenen. Stel dat per 
1 januari 2020 in de Iriswijk betaald par-
keren wordt ingevoerd, wat gaat dat dan 
kosten? Voor de eerste auto €45 en voor 
een 2e €90 per jaar. Voor wie autobezoe-
kers thuis wil ontvangen en laten parke-

uur.  Al met al is dat voor Iriswijkers zelf 
maar een heel klein bedrag in de totale 

weten niet wat hun auto kost. 

Wat kost een 2e handsje per kilo-
meter? 
Stel dat een Iriswijker een 2e hands 
auto aanschaft van 10.000 euro, deze 

-
de, €304 motorrijtuigenbelasting, €650 
verzekering en 500 euro voor APK en 
onderhoud per jaar betaalt, dan komen 
de kosten bij een Euro 95 benzineprijs 
van €1,65 per liter en gemiddeld verbruik 
van 1 op 16,5 afhankelijk van de gereden 
jaarlijkse kilometers uit op het volgende 
bedrag. Bij 5000 km: 0,53; bij 10.000 km 

per km. De parkeerkosten van de 1e auto 
(€45/jr) verhogen die kilometerprijs res-

en 0 cent bij 15.000 km per jaar. Dat par-
keerkosten argument, ‘ze jagen ons de 
auto uit’, is dus echt gezeur.

Autodelen wat kost dat dan? 
Dus als we het nu eens omdraaien en 
niet op onze krent gaan wachten, maar 
de koe bij de horens vatten? In ieder ge-
val overkomt het ons dan niet. Daarom 
is Iris Elektrick gestart met autodelen en 
willen we toe naar elektrische deelauto’s. 

Wie gaat autodelen doet dat voor € 0,35 
cent per km bij Iris Elektrick. Dat bete-
kent dat alleen mensen die meer rijden 
dan circa 8.000 km per jaar goedkoper uit 
zullen zijn met een eigen tweedehands-

je. Koop je een nieuwe auto dan ben je 
veel en veel duurder uit. In die prijs van 
35 eurocent per kilometer zijn alle kos-
ten, inclusief de huur van de voorkeur 
parkeervakken voor de autodelers  reeds 
opgenomen. 

Wie zich verder wil oriënteren, drie 
maanden wil proefdraaien, of een eigen 
nieuwe autodeelgroep wil starten kan be-
ginnen om eens op de website van Iris 
Elektrick te kijken. https://iris-elektrick.nl/
Iris-Elektrick/ [HK]
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Het volgende Irisproject: Mobiliteit

-
meisje sinds kort bij de plasticbende 
van het WNF. Samen plastic opruimen 
in de Irisbuurt om zo de zeeschildpad-
den te redden. Ja zee & schildpad-

in ieder geval iets”, zegt ze trots. En 
ze voelt zich er goed over. Dat vond 
ik nou mooi. En het zet je ook aan het 

zomer ook vind. Ik wil ook graag iets 
doen om ervoor te zorgen dat het voor 
mijn kleinkinderen ook nog steeds zo 
relaxed is. 
We zitten in een transitie. Op weg naar 

traag. Technieken ontwikkelen zich, 
overheden bewegen traag mee en 
ook wij scheiden plastic meer en meer. 

-
dig en ik wil meer, sneller en nu.

Naast vliegschaamte bestaat er tegen-
woordig ook zoiets als autoschaamte. 

even de auto pakken naar de action 

-
tertje? En als ik dan echt de auto nodig 

of om naar de stort te rijden, dan be-

staat er zoiets als de Autodeelclub uit de 
buurt: Iris-Electrick. Spannend is het wel, 
moet ik bekennen. Wat nou als ik een 
ziek kind heb? Wat nou als de treinen niet 
rijden of ik ergens moet zijn wat slecht 
bereikbaar is? Hoe gaan we op vakantie? 

Elk probleem dat ik in mijn hoofd bedenk 
is ook weer op te lossen. Want die paar 
weken per jaar dat we op vakantie willen 
huren we een auto en in alle andere ge-
vallen kun je met een taxi of met de buur-
tauto. Het is een lastig proces om los te 
komen van die 16 jaar ‘autovrijheid’.

de deur uit gedaan en de eerste stap ge-
zet. Het is een verandering in je mindset 
merk ik en die gaat steeds beter. Hoewel 
ik heel soms nog in lichte paniek schiet. 
Een voorbeeld... In plaats van 1,5 uur rij-

3 uur over gedaan. In de trein deden we 
spelletjes, kletsten we wat. Het was een 

was eigenlijk alleen maar een extraatje. 
Het gaat om de reis, niet om de bestem-
ming, zei een wijs iemand ooit.

Als ik dan kijk naar onze buurt en al het 
moois wat we al samen voor elkaar heb-

blokhut, de pannenkoekenmiddagen, 
het pleintje, de moestuin, de Geldrop-
seweg: dan ben ik zo trots op deze wijk. 
Wat mij betreft is het tijd voor het vol-
gende project: onze mobiliteit.

Ik was laatst bij mijn eerste vergade-
ring van Iris-elektrick. De autodeelclub 
loopt inmiddels 1,5 jaar en de mensen 
zijn erg tevreden. Zo’n 6 huishoudens 
delen 2 auto’s. Dat is echt wel te doen 
toch? En het scheelt 4 geparkeerde au-
to’s in de buurt. De deelnemers grijpen 
nauwelijks ooit naast een auto zeggen 
ze. Privé ook, zonder commercieële be-
drijven ertussen, dus betaalbaar. Een 
mooi project. En ze zijn er inmiddels 
klaar voor om de deuren open te zetten 

eigen auto willen delen, mensen die 
ook de uitdaging aan willen gaan.

Natuurlijk werkt autoloos zijn niet voor 
iedereen. Natuurlijk is het voor sommi-
ge mensen lastig om die 25 kilometer 
naar hun werk in de middle of know-

hier in de buurt, weet ik zeker dat het 
ook anders kan. Durf jij het aan? Pro-
beer het eens: parkeer je auto verder 
weg en reis 30 dagen zonder auto. En 
deel vooral je ervaringen! [LH]

Een eigen auto hebben staat voor vrijheid. Gaan en staan waar en wanneer je wilt. Dat is wat ons altijd is 
verteld. Maar wees nu eens even eerlijk. Is dat echt nog het geval? En moet dat perse een eigen auto zijn? 
Een auto die je maar al te graag voor je deur wilt parkeren, maar waar je geen parkeerplek voor kunt vin-
den. Een auto waar je iedere maand ongemerkt veel geld aan uit geeft. Een hoop ijzer, aluminium, plastic 
en olie die je eigenlijk niet wilt gebruiken omdat het slecht is voor het milieu.

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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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 Paulo from Chaves, Portugal, who currently lives in the Irisbuurt. He is a 
friend and roommate of Iriskrant writer Els. I sat down with Paulo to nd out how he ended up in Eindhoven. 
Paulo shared with us his story, and we learned about his strong appreciation for balance in life.

How long have you lived in the Nether-
lands? I moved to the Netherlands a bit 
over six years ago. Though the last two 
years I was actually away, in Taiwan and 
then in the U.S. (New York and Oregon) 
for my employer. When I returned to the 
Netherlands recently I discovered how 

when Els offered me a room in her house 
as long as I need!

Els told me that you wake up at 4 o’-
clock in the morning. Is it true? Yes, I 
am at work by 5:30 in the morning.

Wow! What do you do for work? 

Physics to high school students but dis-
covered that in that line of work you have 
to bring your job home with you: the life 
of a teacher. So I did a PhD in cosmology 
in Lisbon and decided to look for work 
abroad. I like culture shock and wanted to 
explore new places. By chance I ended 
up in the Netherlands. 

What shocked you about the Nether-
lands? What I had to get used to was the 
Dutch directness, which in the end ma-
kes life so much easier! I like very much 

at work.
Going out to eat in the Netherlands is 

also a different experience than in Portu-
gal, but I actually visit Japanese restau-
rants here anyway and do not eat typical 
Dutch food.

Can you speak Dutch? No, I cannot. I 
know being able to speak Dutch would 
help with making Dutch friends, but I 
actually have a few Dutch friends who I 
speak English with.

Do you have any hobbies? I do a lot 
of reading and also like climbing. Lately I 
have been very absorbed by meditation, 
so I meditate in the morning and evening 
and also during a break at work. I have 
been meditating for six years now, for a 
feeling of well-being and peace. Since I 
attended an amazing meditation retreat 

in Poland, my life has been changed. The 
type of meditation I do follows from the 
Bon Buddhist tradition from Tibet, though 

Do you feel at home here? I feel at 
home wherever I am, even if I am staying 
at a hotel. Home is inside my head. So, 
yes, I feel at home here. I like it here and 
think that it is very comfortable. The peo-
ple are nice. I am grateful for everything 
I have here.

Do you think you will move to another 
country again? It is tempting to move to 
Taiwan and I would like to study traditio-
nal Chinese, but I am hesitant to do more 
than visit. I value too much the work-life 
balance Europe has to offer.

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 
kinderda ver i   antr s s e r nds a  

i  i n evesti d middenin de us uurt 
en v r ien van een r te uitens ee aats  

Wij bieden plaats aan een babygroep, een 
peutergroep en een buitens oolse opvang  

De groepen zijn klein van omvang zodat wij de 
kinderen individueel kunnen benaderen  r is een 

team van vaste leidsters omdat volgens ons een 
veilige omgeving begint met vertrouwde gezi ten 

en een erkenbare benadering

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend 
van  uur tot  uur

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven

E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411



7

In de winkel is een hoekje waar we met 
-

ken en waar ze me vertelt dat ze sinds fe-
bruari hier werkt. Nadat ze moeder werd 
van twee kids is ze lang thuis gebleven, 
maar ze wilde toch weer aan de slag en 
het werk bevalt haar hier prima. Daniëlle: 

lieve mensen en het werk in de winkel is 
leuk. We helpen mensen echt!” 

Als ik vraag hoe de gemiddelde klant 
eruitziet dan kan ze daar geen duidelijk 
beeld van schetsen, wel zijn er veel ver-
halen. Verhalen van mensen die denken 
dat ze ieder detail uit hun seksleven in  
de winkel bespreekbaar kunnen maken  
als onderwerp voor evaluatie (“Hellllup”, 

mensen die wat advies willen omdat ze  
hun relatie uit de sleur willen halen, jonge 
koppels die niet weten waar te beginne in 
bed, mensen die meer willen geniete van 
elkaar en hun intieme momenten, ouders 
die hun jongeren willen laten zien wat 
er kan en mag, die seksualiteit open en 
bespreekbaar maken en mensen die na 

om hulpmiddelen te vinden bij bepaalde 
klachten. De winkel is gigantisch en ze 
hebben voor iedereen wel iets. 

Ook een voordeel van het binnenlopen in 
de winkel boven het online bestellen (ze 

Al bijna twee jaar geleden is er op de Geldropseweg een gigantische winkel bijgekomen. De zwarte façade 
met daarin pikante out ts die naast de speelgoedwinkel verscheen was lang onderwerp van gesprek. Maar 
ondanks de grote posters met daarop “Jij komt toch ook?” vertelt Daniëlle dat de Irisbuurt toch nog niet echt 
langs is gekomen. 

hebben ook een 
webwinkel) is dat 
je hier alle produc-
ten opgeladen kan 
zien en kan testen. 
“Nee, geen shady 
hokje of bioscoop-
je hier!”, zegt Dani-
elle. Alle producten 
zijn te zien op een 
grote tafel vlakbij 
de kassa. 

Terwijl we door de 
winkel lopen en 
het interview doen 
komt een nieuwe 
klant bij ons staan. 
Hij zegt “Schitte-
rend zijn ze, de 
meeste objecten 
zien er zo mooi uit, 
kunstwerkjes zijn 
het! Ik kan er geen 
gebruiken, maar 
zo’n vibrator zou 
ik echt wel midden in m’n huiskamer ten-
toonstellen!” Dus ja, of je nu voor jezelf 
gaat of je vrienden een glazen vaas van 

-
da wil geven voor hun verjaardag, gekke 
spelletjes, massagekaarsen, een van de 
duizenden toys, pikante pakjes, een vrij-
gezellenfeestje of 100 verschillende pan-

ty’s cadeau wil doen, het kan allemaal. 

bijzonder door de lieve mensen die er 
werken, de open sfeer die er hangt en het 
eerlijke en persoonlijk advies dat je krijgt 
van mensen die je echt proberen verder 
te helpen. [EC]

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03

Podotherapiebonnema@hotmail.com

Harry Nouwen uit de Irisbuurt kent deze 
onderwaterwereld maar al te goed. Zijn 
passie voor het bestuderen van algen 
en eencelligen is lang geleden ontstaan 
toen hij nog amanuensis biologie was 
en uitgegroeid tot een grote hobby. 
Voor de landelijke vereniging voor 
veldbiologie, de KNNV, doet hij ook 
verslag van veranderingen in de buurt 
van Eindhovense wateren. Harry: “Er 
zijn paddenstoelenzoekers, vogelaars, 

en wij. Wij richten ons op de kleine en 
zo diverse wonderlijke wereld die we in 
het water vinden.” Samen met andere 
liefhebbers vormt Harry een werkgroep 
die regelmatig op pad gaat. Zij nemen 
dan monsters in vennen en plassen in en 
rondom Eindhoven, om deze vervolgens 
mee naar huis te nemen en te bekijken 
wat er zich allemaal afspeelt onder water. 

En ook in het kanaal bij de Irisbuurt wemelt 

blote oog waren ze niet waarneembaar, 
maar onder de microscoop zagen we 
in onze vangst een wimperdiertje, een 
roeipootkreeftje dat onrustig door het 
beeld heen en weer schoot, watervlooien 
die wat vooruit wiebelden en een 
zwangere volvox! De volvox is een rond 
algje, gevuld met gelei, dat heel rustig door 
het water zweeft, zich voortbewegend via 

buitenkant. Als de nieuwe volvoxjes (de 
dochterbollen) ‘geboren’ worden maken 
ze zich los van hun ‘moeder’ die daarmee 
het leven laat. 

gaan dan kan je bij Harry op les komen! 
In het voorjaar organiseert hij een cursus 
van drie avonden voor beginners waarin 

je alles hoort over deze wonderbaarlijke 
waterwereld, het zelf nemen van monsters 
en het werken met een microscoop. 
De kosten bedragen € 30,00 voor 
KNNV-IVN leden; voor niet-leden € 
40,00. De cursus wordt gegeven in 
het St. Joriscollege, Roostenlaan 
296, te Eindhoven. Opgeven kan via 
cursussen@eindhoven.knnv.nl. [EC]

Daar staan we dan, langs het kanaal met een planktonnet, een lang touw en een paar potjes 
om de vangst in op de slaan. Na vier keer scheppen is het zover en we wandelen met de 
buit naar huis. Op het oog een slechte vangst. Een potje water waarin vrijwel niets te zien 
is, hooguit een ronddrijvend stukje blad, een beetje zand, maar verder is het water dat uit 
het kanaal komt verbazend helder. Toch blijkt er meer leven in te zitten dan ik had gedacht!

De verborgen bewoners van de Irisbuurt

Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

tel. +31 040 209 55 10
jawad-naaiatelier.com
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Vrijheidsdrang

Het leven neem ik voor wat 
het waard is

Maar mijn hart is voor 
niemand een gevangenis

Alles is vrij om te komen en 
gaan en te staan

Waar de liefde ook mag zijn

Ik kan verder gaan zonder 
gemis

Het is gewoon zoals het is

Toon Roosen
Iris Art

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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Iriskrantschrijfstok

Zaterdag liep ik in een oude jas, stevige 
schoenen en werkhandschoenen richting 
Speelbos. En wat ik daar zag vond ik zo 
mooi: allemaal klussende buurtgenoten, 
ze hakten, schepten, bezemden, plantten 

samen en hadden er zin in. We gingen 
de grote make-over van het Speelbos sa-
men doen; met Gemeente, Ploegmakers 
(groenonderhoud, mannen met graafma-
chines) en iedereen die mee wilde doen 
op zaterdag in november. Dit was nou 
typisch zo’n activiteit die laat zien in wat 
voor leuke buurt we wonen, betrokken 
mensen, samenwerken en schouders er-
onder, zoveel verschillende mensen met 
verschillende achtergronden en smaken, 
gezellig met en naast elkaar. 

Ik ben Lieke Wenmaekers en woon nu 
20 jaar in Eindhoven en 10 jaar in de 

wonen met mijn man Remy en zoontjes 
Erik en Bas. Toen Remy en ik net goed 
en wel in ons huis waren getrokken, was 
er een project van Jan van Hal en zijn fo-
to’s van de toenmalige iristuin. Dit is waar 
nu de Guldenstraat is en waar voorheen 
het braakliggend terrein door buurtgeno-
ten was ingezaaid met allemaal bloemen. 
De foto’s waren op buitenposters geprint 
en Herman Elenbaas en anderen gingen 
rond met die posters. Nou was onze lan-
ge witte buitenwand heel geschikt voor 

twee posters. Ze hangen er nog, bij ons 
én op meer plekken in de buurt. Herman 
heeft gelijk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om me te introduceren bij de 
bewonersorganisatie. Sinds een aantal 
jaren ben ik daar dan ook actief lid. Zo 
kom ik nog eens iets te weten van de 
buurt en wat er speelt in de stad.   

Sinds 5 jaar werk ik als zzp-er en heb 
aan huis een eigen studio opgezet. Daar 
geeft ik naailessen voor volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar. Veel cursisten 
starten met de naaicursus voor begin-
ners. Het leuke van dit werk is dat ik zo-
veel mensen iets kan leren waar ze zelf 
trots op zijn. Dat eerste eigengemaakte 
tasje zelf gemaakt achter de naaimachi-
ne. Als je nog nooit een naaimachine van 
dichtbij hebt gezien en je creeërt dat na 
een paar weken...veel cursisten vinden 
dat zo onvoorstelbaar en leuk. En dat 
gevoel blijft, want elke keer kies je toch 
weer een project met een grotere uitda-
ging of voor speciale gelegenheid. 

Naast lesgeven doe ik ook mijn admi-
nistratie enzo. Omdat mijn jongste zoon 
nu net kan lopen, is het ideaal om hem 
daarom mee te nemen naar de Blokhut 
op donderdagochtend. Daar is sinds het 
voorjaar elke week Iris Plug&Play. Van-
af de straatkant merk je er niks van want 
het hek zit dicht en de deur ook....dat is 

gebouw is het gezellig! Allemaal klei-

speelruimte en de heerlijke tuin van de 
Blokhut. Hun ouders werken er in een 
andere ruimte. Werken naast je kind. 
Zie https://www.facebook.com/Plugand-
Play040/ voor meer info. En je kan nog 
aansluiten. 

Dus als straks het Speelbos is inge-
richt en de heg is gegroeid, de linde-
boom in blad staat, de Breitnerstraat en 
de Geldropseweg zijn aangepakt en de 
Stuiverstraat nieuwe huizen heeft....ach 
ja, dan komt er weer iets nieuws....Eind-
hoven ontwikkelt zich als een bloeiende 
stad en wij wonen in een mooi deel er-
van.

In november kreeg ik een appje van Marijke Schneider “Lieke, je ont-
vangt binnenkort van mij de schrijfstok!”. Okay, een schrijvers aanspo-
ring zonder doel of opdracht...gewoon een leeg vel en start maar.....dus 
daar gaan we: 

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



12

Ze zijn met zijn 
tweetjes. Waar de één 
is, is de ander niet 
ver weg. Als vanzelf 

zoekt mijn blik naar de tweede als ik er 

meer dan een meter. Ze zitten het liefst in 
de keuken. Op het keukenkastje. Soms 
op de afzuigkap. Of op de muur in de 
huiskamer. 

De zomer is allang voorbij dus ik begrijp 
dat ze hun toevlucht hebben gezocht in 
de warmte van ons huis. Lekker warm, 
lekker licht en altijd eten op voorraad. 
Ik hoor je denken: “Ligt dat dan bij jullie 
gewoon voor het oprapen?” Uh ja dus. 
Sorry, maar ze zijn nu eenmaal snel 
tevreden en aan een kruimel van het 
een of ander hebben ze al genoeg. En 
een kruimel is altijd wel te vinden op het 
aanrecht, de grond of in de etensbak van 
de hond. De hond vindt dat niet erg. Ze 
heeft geen last van ze en met die kleine 
maagjes hoeft ze ook niet bang te zijn dat 
ze al haar brokken opeten. Ze voelt zich 
op geen enkele manier bedreigd door 
ze. Dat doet de hond goed eigenlijk. Ze 
mogen er gewoon zijn van haar. Als ze 
heel opdringerig zijn doet ze wel eens 
een poging om een hap in hun richting 
te doen. Gewoon, om ze een beetje te 
laten schrikken en ze er misschien op te 
wijzen dat ze wel hun plaats in de keten 
moeten kennen. Of omdat het weer eens 
wat leven in de brouwerij brengt. Lekker 
luchthappen in de richting van een 

vermeende vijand. De kat daarentegen 
is beduidend minder tolerant. De punt 
van zijn staart zwiept gevaarlijk heen en 
weer. De blik strak gericht op de zwarte 
punt op de muur. Ogenschijnlijk zit kat 
gewoon te relaxen, maar de spieren 
van het harige kleine lijfje staan strak 
gespannen. Klaar om onverwacht toe 
te slaan. Zijn blik laat de prooi geen 
moment los. Nog voordat de aanval 
begint, maakt de zwarte punt zich echter 
los van de muur en vliegt geruisloos weg. 
Het lijfje van de kat ontspant en de blik 
in zijn ogen gaan van gespannen naar 
zwaar geïrriteerd. Stomme vlieg. Hij was 
zo goed bezig met zijn jagerspraktijken. 
Weg prooi. Chagrijnig springt de kat van 
het kastje en zoekt zijn slaapplekje bij de 
verwarming op. Eerst nog maar eens wat 
uitrusten en dan probeert hij het straks 
nog wel een keer. 

Als ik aan de eettafel achter mijn laptop 

me heen. Het stoort me in mijn werk. 
Achteloos wuif ik een keer met mijn 
hand door de lucht. Alsof de vlieg daar 
van onder de indruk zou zijn. Hij vliegt 
gewoon door. Om mijn hoofd, voor mijn 
gezicht, dwars over het scherm. Ik zucht 
geïrriteerd en zeg “hoepel op, stomme 

toch. Ze horen er al helemaal bij”. Ik word 
even stil en denk er aandachtig over 
na. Hij heeft gelijk. Het is eigenlijk best 
gezellig zo. En wat moet je anders? Ze de 
kou in sturen? Waarom dan? Zoveel last 

hebben we er nu ook weer niet van. Voor 
de zekerheid zoek ik even op hoe oud 
een huisvlieg kan worden. Achtentwintig 
dagen, leert Google me. Nou dat is wel 

voortplanten dan. Dat zou misschien wat 
problematisch kunnen worden. 

Een paar dagen later ben ik er één 
kwijt. De hele dag zie ik een eenzame 
vlieg in de keuken, maar zijn maatje is 
onvindbaar. Bezorgd tuur ik achter een 
kastje. De hoeken worden gecontroleerd 
op spinnenwebben. Licht ongerust over 
het lot van de vlieg gaat de dag over in de 
avond en de nacht. De volgende morgen 

te maken in de keuken. Tot mijn vreugde 
zie ik vlieg nummer twee weer vrolijk 
rondvliegen. Niet dat ik ze uit elkaar kan 
houden, maar ze waren weer met zijn 
tweetjes. De daaropvolgende dagen durf 
ik zelfs de achterdeur bijna niet meer 
open te doen. Bang dat er per ongeluk 
een vlieg naar buiten de kou in vliegt. 
De meeste mensen zouden ze juist naar 
buiten jagen, en ik op een ander moment 
waarschijnlijk ook. Zonder erbij na te 

heeft het ook wel weer zijn charme. Ik 
weet dat het niet meer lang kan duren. 
De achtentwintig dagen zijn bijna om. 

gezellig. Aan het afscheid wil ik nog even 
niet denken. Ze horen er inderdaad echt 
helemaal bij. 
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