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De laatste Iriskrant?

Deze Iriskrant is misschien de kleinste die ooit op de deurmat is gevallen en dat 
heeft helaas een goede reden. Het zou namelijk ook zomaar eens de laatste editie 
van ons mooie en langlopende buurtkrantje kunnen zijn...

Lees verder op de volgende bladzijde

Okee, toegegeven: het is toch echt anders dan de oh zo gezellige Koningsdagen 
in de Blokhut. Ja die missen we bij ons thuis echt ontzettend! Sowieso missen we 
allemaal denk ik wel de gezelligheid die we als wijk normaal vinden in feestjes. Want 
dat is wel echt iets waar we goed in zijn. En dan komt ook nog eens de Koning naar 
onze stad dit jaar! De Koning! Dat zou als PSV kampioenschap én Koningsdag op 1 
dag kunnen voelen. Maar dit jaar dus niet in de drukte, maar vanuit ons huis. Maar 
hoe voelen we ons dan toch een beetje oranjegek dit jaar?

Vorig jaar hebben we met de fotowedstrijd toch een oranjetintje aan de dag gegeven. 
Dit jaar helpt de gemeente een handje. We hebben namelijk ‘Koning voor een dag’ 
in de wijk. En onze Koningin is onze superNOOR! Ze heeft al zoveel voor onze 
wijk gedaan: wat denk je van de oliebollenkraam elk jaar die geld inzamelt voor de 
boomvlonder, en dan de minibieb natuurlijk die echt fantastisch is! En zelf heb ik 
altijd enorm van Noor genoten bij Noor’s rondje als rubriek in deze krant. Wat een 
heerlijke verhalen kan die vrouw schrijven.
Natuurlijk is ze niet de enige buurtheld, maar toch wel 1 van formaat: daarom 
dik terecht dat Noor onze wijk vertegenwoordigt tijdens de buurten en (hopelijk) 
stadsdelenbattle.

Wat kunnen we nog meer verwachten? Nou de Lodewijk 
Houbenstraat zal van top tot teen oranje worden gemaakt 
om te beginnen en als het Noor lukt om de buurtenbattle 
en vervolgens de stadsdelenbattle te winnen staat haar een 
zeer bijzondere kroning te wachten Zullen we haar gaan 
aanmoedigen met ons allen? Terwijl we toch die oranje 
soezen naar binnen werken en vlaggetjes op onze wang 
hebben? Misschien zelfs nog een wandelingetje maken 
door de Lodewijk Houbenstraat met een oranjebittertje in de 
hand en fantaseren over een koningsdag met zijn allen. We 
delen de linkjes om het live te volgen via Facebook. 
En in de tussentijd: hou vol, volgend jaar halen we alles in. 
Alsof het PSV kampioenschap, Koningsdag, vriendenfeest 
én irisbuurten tegelijk is.

Irisbuurt = Queen of King
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Wegens Corona zijn de 
gebruikelijke activiteiten in de 
Blokhut geannuleerd.

Houdt het prikbord bij de Blokhut 
en het OOG voor de Irisbuurt op 
facebook in de gaten.

Irisbuurt Agenda
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Deze Iriskrant is misschien de 
kleinste die ooit op de deurmat is 
gevallen en dat heeft helaas een 
goede reden. Het zou namelijk 
ook zomaar eens de laatste editie 
van ons mooie en langlopende 
buurtkrantje kunnen zijn...

zijn er mensen die zin hebben om ons 
team te komen versterken? Vier keer 
per jaar komen we bij elkaar om wat te 
sparren en gaan daarna afzonderlijk 
aan de slag. Meer dan een paar uur 
per kwartaal is het eigenlijk nooit, maar 
gezellig altijd! Iedereen is welkom: 
regelneven, creatieve denkers, mensen 
die kunnen helpen met de opmaak en 
natuurlijk... schrijvers!
Iets voor jou? Stuur dan een mailtje 
naar: iriskrant@gmail.com | EC

The final Iriskrant?
This Iriskrant is probably the thinnest 
that has ever been delivered to your 
door, and unfortunately there is a 
reason for this. It could very well be 
the last edition of our wonderful and 
long-running neighborhood paper . . .

I have always loved the fact that our 
neighborhood distinguishes itself by 
things such as community involvement, 
our Blokhut, and our own newspaper. The 
Iriskrant is always full of news from the 
neighborhood and messages from new 
residents who introduce themselves, as 
well as ideas, festivities, running dinners, 
and countless other developments 
that are relevant to our residents. This 
is all made possible by a fine team of 
committed volunteers and, of course, by 
the entrepreneurs from our neighborhood 
who sponsor the paper.

But after many enthusiastic years of 
writing, a number of editors moved away 
and we are faced with the challenge of 

delegating the work. We have always 
enjoyed making this newspaper, but at 
this point we must admit that it has simply 
become too difficult for our small team.

Therefore, the question is: Does our 
neighborhood think it is important for 
the Iriskrant to continue and if so, are 
there people who would like to join our 
team? We meet four times a year for a 
little pow-wow and then complete the 
work separately. It has never cost more 
than a few hours per quarter (when we 
have enough volunteers), and it is always 
fun! Everyone is welcome: rule breakers, 
creative thinkers, people who can help 
with the layout, and of course . . . writers!

Is this something that interests you? Then 
send us an email at iriskrant@gmail.com
 translation by: GC

En verder…

Koop spullen lokaal en steun onze 
adverteerders
Elk jaar verstuur ik de facturen naar de 
adverteerders in de Iriskrant. Afgelopen 
jaar was voor hen allen niet makkelijk. 
Toch bleven ze de krant trouw en daar 
zijn we dankbaar voor, want zonder de 
inkomsten uit de advertenties zou de 
krant zichzelf niet kunnen bedruipen.

Huis-aan-huis bezorgers zorgen voor 
de slagroom op de taart
Zonder ons trouwe ‘leger’ van huis-
aan-huis bezorgers kregen Iriswijkers 
dit niet te lezen. Jaarlijks duwen ze vier 
maal ruim 1300 Iriskranten in Iriswijk 
brievenbussen. Zo zorgen ze voor de 
best gelezen krant van onze wijk.

Ik heb het altijd zo mooi gevonden dat 
onze wijk zich onderscheidt door o.a. 
de onderlinge betrokkenheid, een eigen 
blokhut én ons eigen krantje. De Iriskrant 
staat altijd vol met nieuws uit de buur, 
nieuwe bewoners die zich voorstellen en 
verhalen over en uit de wijk, maar ook 
ideeën, festiviteiten, running dinners, en 
nog veel meer nieuwtjes en ontwikkelingen 
die interessant zijn voor de bewoners. 
Allemaal mogelijk gemaakt door een fijn 
team van betrokken buurtbewoners en 
natuurlijk de ondernemers uit onze eigen 
wijk die de krant sponsoren.

Maar na vele enthousiaste jaren schrijven, 
verhuisden een aantal redactieleden en 
lopen we nu vast in de taakverdeling. We 
hebben dit krantje altijd met veel plezier 
gemaakt, maar op dit moment moeten we 
toegeven dat het gewoonweg te moeilijk 
is geworden voor ons kleine team om het 
krantje nog rond te krijgen.
Daarom is dé vraag... vindt onze wijk het 
belangrijk dat de Iriskrant blijft bestaan 
en als dat zo is, 

Geldropseweg 86A
5611 SK Eindhoven

Tel.: 06-51 59 04 65
info@deplatenzaak.com
www.deplatenzaak.com

In -en verkoop van  
LP’s, CD’s, DVD’s en 

singeltjes

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:

• Gecertificeerde 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

De laatsteIriskrant?
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I write “Know Your Neighbor” in English to welcome our non-Dutch neighbors. I look 
forward to the editorial meetings because I don’t have to go far, I hear all about what’s 
going on, I learn new Dutch phrases – and somehow we always end up with de slappe 
lach about kattenpoep . . . | Gisi

Toon ik 8 jaar geleden begon bij de krant kende ik bijna niemand in de wijk. Inmiddels 
heb ik zoveel buurtgenoten leren kennen en vrienden gemaakt dat het soms net voelt 
alsof we in een dorp wonen. En dan kijk je goed om je heen en zie je dat je in een 
super unieke leuke wijk woont in de binnenstad van Eindhoven. En dan nog alle 
mooie verhalen die onze wijk en haar bewoners te vertellen hebben en natuurlijk alle 
avonturen die we samen beleven. Dat is hét verhaal van de Iriskrant voor mij. | Linda

“Toen ik vier jaar geleden in de Irisbuurt kwam wonen wist ik al snel dat het een 
hechte buurt was met veel vrijwilligers. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen en koos 
ervoor om dat via de Iriskrant te doen. Als redactielid heb ik veel bewoners leren 
kennen, nieuwe interesses ontdekt en verdiept en kon ik m’n nieuwsgierigheid met 
momenten echt de vrije loop laten. De interviews met politici over hun plannen met de 
stad en onze buurt bijvoorbeeld, het was enorm boeiend hen te kunnen ondervragen 
en ik heb hiervan ook veel geleerd.” | Els

Schrijven vind ik leuk om te doen. In de combi met redacteur van de Iriskrant leer je 
ook nog eens veel over de, geschiedenis van de wijk, actualiteit van vandaag en de 
activiteiten van morgen. In samenspraak met mijn jongere, vrouwelijke redactieleden 
blijf ik als nestor op de hoogte van wat gezinnen drijft, kinderen belangrijk vinden. 
Ik stop daar graag wat van mijn vrije tijd in. Zo hoop ik de veelkleurigheid in onze 
bijzondere en ‘rijke’ wijk te voeden. En zelf houdt het me jong van hart en geest. | 
Henk

Met elkaar, met veel plezier de Irisbuurt nog leuker maken. | Suus

Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt
Maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging 
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com 

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
tel: 06-42475677
mail: bokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches 
Herman Elenbaas
Nienke Flaman 

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel: 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt 
info@irisbuurt.nl 

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

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

www.audiotvcentrum.nl

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

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

De parkeer nale!

Zoals gebruikelijk in de aanloop naar het betaald parkeren volgt er op de initiële enquête, gehouden door de initiatiefnemers in de buurt, een of ciële enquête doorde gemeente als erpotentieel genoegdraagvlak is om deplannen uit te voeren. Voor deze of ciële enquête geldt dat ertenminste een 50%respons moet zijn, en dat tenminste 50% van deze respondenten vóór betaald parkeren moet stemmen. Voldoet een gebied hier aan, dan zal de gemeente overgaan tot invoering.
De Schellingstraat voldeed exact aan deze criteria, maar in de Stuiverstraat en Dukaatstraat werd de 50% voorstanders net niet gehaald en daarom zullen deze straten (voorlopig) nog vrij parkeren blijven. Het betaald parkeren in de Schellingstraat zal in de loop van 2018 worden ingevoerd.

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

31 oktober
Halloween

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

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

Irisbuurt Agenda

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

Buurteten, Halloween, Pannenkoeken-

woensdag, Fritz
en, de Buurtquiz: dat 

maakt de Iris
wijk een extra bijzondere 

plek om te wonen. 
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IRISBUURT

AGENDA

1 dec - F
ritz

en

7 dec - P
annenkoeken-  

     
     

   w
oensdag

15 dec - F
ritz

en

16 dec - I
ris

EetId
ee

21 dec - P
annenkoeken-  

     
     

     
woensdag kerst-

     
     

     
stukjes m

aken

31 dec - J
umboliebollen

15 jan - N
ieuwjaarsreceptie

3 fe
b - I

ris
EetId

ee

24 m
rt -

 Iri
sEetId

ee

Bovenop het fe
it dat er hele leuke mensen 

wonen en dat je in drie minuten in de stad 

bent natuurlijk
. Dankzij de vrijw

illig
ers 

uit de buurt kunnen we hier allemaal 

van genieten. M
aar om dit -e

n meer- t
e 

kunnen blijven doen zijn er vrijw
illig

ers 

nodig.

Handjes gezocht

Freekje Groenemans, actief bij V
rienden 

voor de Blokhut en Pannenkoeken-

woensdag: “Ik zou het mooi vinden 

als het enthousiasme wat w
e zagen bij 

de inzameling voor ‘Vrienden van de 

Blokhut’ o
ok terug zien in handjes. Vele 

handen maken licht w
erk en als het voor 

vrijw
illig

ers te veel tij
d kost, s

toppen ze 

ermee. D
at zou een groot gemis zijn, nu 

en in de toekomst.”

Wat kun jij 
doen?

Als elk huishouden twee uur per ja
ar ie

ts 

voor de buurt z
ou doen, hebben we een 

volle agenda voor de Blokhut en een nóg 

 jnere plek om te wonen. Daarom roepen 

we buurtbewoners op om mee te doen 

aan deze nieuwe inzameling: “M
et tw

ee 

uur per ja
ar ben je klaar”. 

We vragen je 

“Met tw
ee uur per ja

ar ben je klaar!”

Buurtcoach Nienke Flaman niet om geld, m
aar om je tijd

. 

Bak bv af en toe een pannenkoek op 

woensdag, geef een cursus dammen, 

organiseer een borrel, e
en rommelmarkt.

De buurt e
n de Blokhut zijn ook van jou!

Buurtc
oach

We 
hebben 

ondersteuning 
voor 

vrijw
illig

ers in de Iris
wijk: B

uurtcoaches. 

Deze mensen kunnen je helpen bij w
at 

je wilt o
rganiseren. B

ijvoorbeeld bij h
et 

vinden van andere vrijw
illig

ers, of het 

krijg
en van geld voor e

en leuk initiatief, 

iemand die een  yer maakt, mensen 

die dit verspreiden, spullen die je kunt 

gebruiken. D
e buurtcoach helpt je

 zodat 

jij iets leuks kan doen voor de buurt. 

Makkelijk he!

Aan de slag!

Heb je een leuk idee? Wil je aan de 

slag? We hebben op dit moment 3 

buurtcoaches: Nienke Flaman, Okke 

Hendriksen en Herman Elenbaas. I L
H

Buurtcoach Okke Hendriksen

Buurtcoach Herman Elenbaas

Verder in
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“Onze mini-bieb.....
...” 
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Op 23 september 2008 kopte het 

Eindhoven dagblad al: ‘GELDROPSE-

WEG WORDT LAAN’. Dit naar aanleiding 

van de presentatie in het stadhuis van 

de ontwikkelingsvisie opgesteld door 

stedenbouwkundig bureau Tarra, in

opdracht van de gemeente Eindhoven:

 ‘Dat er iets moet gebeuren aan de

winkelstraat, staat volgens bewoners

en winkeliers buiten kijf. Van de Ven 

(Tarra): “De Geldropseweg mist nu

duidelijk sfeer.” De brede weg fungeert  

als een barrière tussen de Iriswijk en de 

Rochusbuurt. In de plannen van Tarra 

wordt die barrière opgeheven door meer 

‘doorsteken, verbindingen’ te maken.’

Tarra heeft in 2008 bewoners, winkeliers, 

eigenaren, buurtorganisaties en allerlei

andere belanghebbenden uitgebreid

geraadpleegd. Er rolde een plan uit 

waar bijna iedereen enthousiast over 

was: Duidelijk afgescheiden rijbanen

voor het autoverkeer. Voldoende langs-

parkeerplaatsen, afgewisseld met

(echte) bomen! Vrij liggende etspaden. 

De lelijkste weg van Eindhoven in 

de mooiste buurt

En voldoende ruimte voor voetgangers 

met goede oversteekplaatsen.

Tot op heden is er verder niets met

deze plannen gebeurd. Eerst moest

gewacht worden op de realisatie van

de nieuwbouwplannen van Wooninc. op 

de Geldropseweg. Vervolgens werd er

eindeloos gesteggeld over de aanleg van 

een vrije busbaan. De herinrichting van 

de Geldropseweg staat nu op de agenda 

van de gemeente voor rond het jaar 2030.

Ondertussen blijft de huidige ver-

schijningvorm van de Geldropseweg, 

tussen de kruisingen met de Vestdijk-

Hertogstraat en Gabriel Metsulaan-Sint 

Jorislaan, voor veel van de omwonenden,  

bedrijven en passanten een doorn in het 

oog. Eén grote, grauwe, ruim 12 meter 

brede plaat van slecht onderhouden asfalt. 

Schamele trottoirs aan weerskanten. Veel 

onoverzichtelijke uitritten. Ongelukkig

geplaatste bushaltes. En weinig ruimte 

voor met name voetgangers en etsers. 

Dit is voor de Rochusbuurtvereniging, 

Stichting Irisbuurt, Bewonersorganisatie

Cingelshouck en winkeliers van de

Geldropseweg reden om de handen 

ineen te slaan en een burgerinitiatief te 

starten. Met dit burgerinitiatief willen we 

het gemeentebestuur ertoe bewegen om 

de herinrichting van de Geldropseweg 

binnen enkele jaren te realiseren. Met 

een burgerinitiatief kun je een kwestie

rechtstreeks op de agenda van de 

Gemeenteraad zetten. Hiervoor zijn

250 geldige handtekeningen nodig.

Ondertekenaars moeten in Eindhoven

wonen, kiesgerechtigd zijn of 12 jaar en 

ouder. 

Bij deze buurtkrant tref je daarom een 

formulier aan waarmee je kunt laten

weten dat je dit initiatief steunt. Help je 

mee om de Geldropseweg op de agenda 

te krijgen? |LH

31 jan - Nieuwjaars receptie 

       
     B

WO, Iris
krant, Blokhut

1 feb - Iris
koor

2 feb - Pubquiz

3 feb - Pannenkoekenmiddag

5 feb - Vrijdagmiddagborrel

7 feb - Carnaval in de Blokhut!

8 feb - Conversatie Engels club

12 feb - Vrijdagmiddagborrel

       
    - M

osselavond a lá Henny!

15 feb - Iris
koor

17 feb - Pannenkoekenmiddag

19 feb - Vrijdagmiddagborrel

22 feb - Fritzen

26 feb - Vrijdagmiddagborrel

28 feb - Spelletjesmiddag door 

       
      S

tichting Play

29 feb - Iris
koor

12 mrt - N
L Doe-dag

19 mrt - N
ationale opschoondag

26 mrt - B
ouw boomvlonder

Burgerinitiatief: Herinrichtig Geldropseweg

AgendA
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Betaald parkeren, wel of niet?
Anneke Dekkers, 

woonachtig op de 

Tongelresestraat, 

heeft sinds enkele 

jaren een parkeervergunning voor de 

Oude Haven. Ze wil nooit meer terug 

naar de situatie zoals die was. 

Wat is het grootste parkeerprobleem?

“Op de Tongelresestraat is nooit

parkeerplaats. Toen het Drankurgel er 

nog stond konden wij daar onze auto

parkeren. Maar met de bouw van de 

appartementen op dat terrein verdween

die mogelijkheid. Ik moest mijn auto vaak 

ver in de wijk parkeren”. Ze kon toen een 

parkeervergunning kopen in de Oude 

Haven en heeft sindsdien nooit meer 

naar een plekje hoeven zoeken. 

Anneke: “Het is ideaal. Er is altijd plek, 

ook voor mijn bezoek. Meestal kan ik

bijna voor de deur parkeren. Wij zijn er 

heel blij mee”. En hoe zit dat dan met de kosten?

“De kosten zijn erg schappelijk. Ik

betaal 48 euro per jaar en voor bezoek

tien cent per half uur. De opbrengst 

van het betaald parkeren wordt door 

de gemeente gebruikt om het betaald

parkeren te faciliteren, bijvoorbeeld door 

het plaatsen van parkeermeters en het 

voeren van controles.”
Is betaald parkeren een goede optie 

voor de Irisbuurt?

“Betaald parkeren is overal een goede 

optie!”

Het zal de meeste buurtbewoners niet ontgaan zijn: de verhitte discussie die losbarstte 

toen recentelijk in de Stuiverstraat, Dukaatstraat en Schellingstraat een balletje

werd opgegooid om daar het betaald parkeren in te voeren. Aanvankelijk begon het 

op Facebook in het ‘Oog voor de Irisbuurt’, waarna de bewonersorganisatie een 

informatieve avond organiseerde in de Blokhut waar feiten en meningen gepresenteerd 

werden. Al snel werd duidelijk dat het onderwerp “betaald parkeren” bij veel mensen 

een hoop emoties los maakt. Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders van het

initiatief, en ik sprak met beiden.
Voor

TegenVic 
Lathouwers 

woont 
in 

de 

Dukaatstraat en is

fel tegenstander van 

het betaald parkeren. Hij verspreidde

recent  yers in de wijk om mensen op de 

nadelen van betaald parkeren te wijzen. 

Wat is het grootste parkeerprobleem?

“Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen 

voor het aantal bewoners. In de

Schellingstraat en Dukaatstraat kan niet 

eens iedere bewoner zijn auto in de 

straat parkeren. Dat probleem los je niet 

op met betaald parkeren.”

Maar wat is dan wel een goede

oplossing?“Door bijvoorbeeld het versmallen van de 

plantsoenen tussen de parkeerplaatsen 

op de Schelling- en Dukaatstraat kun je al 

dubbel zo veel parkeerplaatsen creëren. 

En zo zijn er meer mogelijkheden in de 

wijk.”
Waarom is betaald parkeren geen 

optie voor de Irisbuurt?

“De kosten zijn simpelweg te hoog, zeker 

als je meerdere auto’s hebt. Mensen met 

lagere inkomens kunnen dat niet dragen, 

autorijden is al zo duur. En dan heb je 

niet eens garantie op een plekje vlak bij 

je huis”.

Vic laat het er niet bij zitten als betaald 

parkeren wordt ingevoerd. “Ik ga dat 

zeker aanvechten. De gemeente moet 

eerst met een oplossing voor het feitelijk 

probleem komen: zorgen voor voldoende 

plek. En een bezoekerspas zou gratis 

moeten zijn”. (MV)
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IRISBUURTAGENDA
? Sept - Bijeenkomst 

Geldropseweg23 sept - Ibiza Party
5 okt - De macht van je 

muisklik27 okt - Haloween
4 nov - Running DinerDaarnaast elke vrijdag 

vanaf 19.00 uur Peers café

 

Verder in dit nummerUpdate Geldropseweg  
2

Kerk in de Irisbuurt? 
 

4

Running dinner  
 

5

Onze pakjeshed: Smiley!!!!! 
6

De blokhut voorzitter zoekt... 8
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Het enthousiasme van het burgerinitiatief 

bij de vorige editie van de Iriskrant was 

groot. 

Harde werkers bedankt!

Met veel meer dan de benodigde

handtekeningen stonden de bewoners-

verenigingen en ondernemersvereniging 

in februari bij de gemeente aan de deur: 

we willen een veilige, groene en gezellige 

Geldropseweg!De raad reageerde in eerste instantie 

enthousiast. Er loopt momenteel een 

onderzoek om de weg hogerop het 

prioriteitenlijstje te krijgen, maar het lijkt 

nog een lange weg te gaan. In juli is er een 

nieuw overleg om de wegen in Eindhoven 

opnieuw te prioriteren, maar ook dat geeft 

geen zekerheid. Daar neemt dit initiatief 

natuurlijk niet simpelweg genoegen mee 

en gaat daarom het gesprek verder aan. 

Half mei wil de gemeente met bewoners 

en ondernemers aan tafel om alvast 

kleinschalige deeloplossingen door te 

spreken. We worden ‘uitgedaagd om

met creatieve oplossingen en ideeën te 

komen’. Mocht je dus inspiratie hebben: 

je inbreng is welkom! |LH

Na enkele weken hard werken is het resultaat zeer fraai. Sinds begin april is de 

Irisbuurt een schitterend vlonder rijker. Lees het hele verhaal op de volgende pagina’s.

AGENDA

Geldropseweg: lange weg te gaan

We presenteren: de Irisbuurt!
Knus, Creatief en Eigenwijs. Dat zijn 

de kernwoorden die we aan onze buurt 

hebben verbonden. 

En dat was ook de input voor onze

helden van het St. Lucas. Ahmed, Taylan, 

Emre en Lando zijn hiermee hard aan het 

werk gegaan en hebben, ondanks dat we 

kritische en eigenwijze opdrachtgevers 

zijn, een mooi staaltje ontwerp geleverd. 

Het nieuwe logo gebruiken we telkens in 

een iets andere vorm voor de Iriskrant, 

de Bewonersorganisatie en de Blokhut. 

Mooi he? Volgende stap verwachten we 

deze zomer: de nieuwe website! | LH

27 april – Koningsspelen  in de Irisbuurt12 mei – Groeten uit  Eindhoven28 mei – Plantenbeurs  aan de overkant30 mei – Fritzen1 juni – Kinderboerderij4 juni – workshop learning  tower22/23 juli - Iriscamping

Verder in dit nummerEn in de wijk daar staat een  

boom...... 
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Kruidenheksje blijkt homeopa-

tisch en aromatisch therapeute 4

Dag Beb 
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De buurtmoestijn 
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“Het is mijn familie,”  

zegt Danny Alards. 

“We trekken de hele 

zomer samen langs 

de festivals en dan 

hebben we vooral 

heel veel lol met

elkaar. ”Want waar de Pirate Kitchen

ook opduikt worden mensen vrolijk. Als 

iemand chagrijnig is halen we echt alles 

uit de kast om ervoor te zorgen dat die 

weer vrolijk wordt.” Z
uurpruimen zijn dus 

gewaarschuwd, met de ‘kitchen’-tro
ep in 

de buurt hou je dat niet lang vol…

‘We zijn gewoon begonnen’ 

Het begon allemaal als een spontaan 

protest tegen het saaie en halfbakken 

festival eten. “We stonden daar op dat 

festival net boven Berlijn allemaal met 

een grote bus en volop mogelijkheden 

om te koken, dus we zijn gewoon 

begonnen.” Groenten haalden ze bij 

boeren in de omgeving en ze maakten er 

de lekkerste gerechten van. Niet teveel 

poespas, puur en eerlijk en vers eten met 

meer toegevoegde waarde dan alleen

een snelle maagvulling. En betaalbaar 

bovendien. “Mensen betaalden wat ze het 

Of ciële opening boomvlonder

waard vonden, we kookten niet om eraan 

te verdienen.  Als we ons festivalkaartje 

eruit hadden waren we al tevreden.” 

Kennelijk deden ze het meteen al zo 

goed dat zelfs de festival organisatie 

aanschoof voor een smakelijke hap. 

“Terwijl er overal ook kraampjes en 

bussen stonden met eten.” Iedere dag 

een ander menu, alles eigengemaakt en 

vers. Brood bakken ze zelf, niets komt uit 

een kant-en-klaar-potje. 

Het duurde niet lang voordat de piraten 

naam kregen.  D
at was het moment om

de keuken uit breiden met eigengemaakt 

meubilair en passend servies. Met 

grote doeken, houten palen en blokken 

en houtvuur bouwen ze ter plekke een 

De piraten komen!
Op zondag 18 september, bevrijdingsdag 

in Eindhoven, wordt de boomvlonder 

aan de Adolf van Cortenbachstraat 

of cieel ‘geopend’. Behalve sponsors 

en 
vertegenwoordigers 

van 
de 

Eindhovense politiek is ook een familielid 

uitgenodigd van de man die in 1945 

de lindeboom geplant heeft. De boom 

krijgt bij die gelegenheid een nieuw 

herkenningsbordje, ter vervanging van 

het oude dat na al die jaren in weer, wind, 

regen en zonneschijn, niet meer leesbaar 

is. Het openingsfeest begint om 14.30 

uur. De Pirate Kitchen met onder andere 

Danny Alards en zijn vriendin Sarah, 

verzorgt een buurtmaaltijd. Verder is er 

muziek en theater en natuurljk wordt er 

gedanst. Hou voor de aanvangstijd en 

andere details de vernieuwde website

(www.irisbuurt.nl) en de  yer in de gaten.

comfortabele omgeving, een tijdelijk 

restaurant op maat. 

Keukenband met klezmermuziek

Als eerste mobiele keukencollectief 

brengen ze nu ook hun eigen muziek-

band mee. Klezmermuziek van een 

negenkoppige band begeleidt de koks 

en de gasten tijdens een etentje van 

de pirate kitchen. En het goeie nieuws 

is: deze band komt ook mee naar de 

Irisbuurt op 18 september. 

“We zijn nu zover dat we ons laten 

betalen. Als een festival ons graag wil 

hebben vragen we daar geld voor,”  z
egt 

Danny. M
aar al heeft ook zo’n wilde troep 

als de Pirate Kitchen uiteindelijk zijn prijs, 

nooit vergeten ze waarom ze er ooit

mee zijn begonnen.  ‘To feed bodies and 

souls’,  noemen ze het op de website.  De 

piraten maakten er zelfs een werkwoord 

van: we gaan ‘piraten’.  

Zorg dus dat je erbij bent op 18 september. 

Al was het alleen al om Danny en Sarah 

en al hun piratenvrienden in vroeg

19-eeuwse uitdossing te zien. Dat wil je

niet missen. I T
V

Het of ciële openingsfeest van de boomvlonder aan de Adolf van 

Cortenbachstraat krijgt een hele troep bijzondere gasten. Ze noemen 

zich de ‘Pirate Kitchen’ en behalve dat ze op zondag 18 september een 

lekkere hap leveren brengen ze ook muzikanten en andere feestelijkheden 

mee. Maar vooral brengen ze Danny mee, onze bomenman en oervader 

van de boomvlonder.  S
amen met Sarah, zijn vriendin, is hij  ‘p

iraat’ van 

het eerste uur.

Huisstijl

De iriskrant in een nieuw, extra dik, 

zomerjasje. Met zowaar vier extra 

pagina’s! De iriskrant commissie

heeft hard gewerkt om de krant in de 

nieuwe huisstijl te
 steken. Voor je ligt 

het resultaat. W
ij zijn er erg trots op en 

hopen dat hij ook bij jullie in de smaak 

valt. Volgende stop: de vernieuwde 

website. | AW

Verder in dit nummer

Nieuwe buurtbewoners       
       

2

Buurtactiviteiten Cingleshouck    3

Groeten uit Eindhoven  
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Xitroom  
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Stilte in de Blokhut 
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Huisstijl

De iriskrant in een nieuw, extra dik,

zomerjasje. Met zowaar vier extra 

pagina’s! De iriskrant commissie

heeft hard gewerkt om de krant in de 

nieuwe huisstijl te
 steken. Voor je ligt 

het resultaat. W
ij zijn er erg trots op en 

hopen dat hij ook bij jullie in de smaak 

valt. Volgende stop: de vernieuwde 

website. | AW

1

Een culturele schatkist 
in de Irisbuurt!

Toen ik hoorde van de plannen om

vlakbij onze wijk een creatieve zone te 

creëren (vergelijkbaar met Strijp S) was 

ik ontzettend enthousiast. Geweldig hoe 

in onze stad wordt geïnvesteerd in en de 

ruimte wordt gegeven aan kunstenaars, 

designers en nieuwe initiatieven! Wat ik 

niet wist is dat op 3 minuten van mijn huis 

al een culturele schatkist in de wijk te

vinden is die daardoor mogelijk het veld 

moet ruimen.We kennen Geert en Marleentje allemaal 

van Kabaal am Kanaal en ‘Pizza Geert’, 

waar Eindhoven en omstreken op

vrijdagavond geniet van een biertje, live-

muziek en een goede pizza (mits je zelf 

weet hoe je hem moet beleggen), maar ik 

had werkelijk geen idee dat dit maar een 

fractie is van hetgeen plaatsvindt aan de 

Gabriël Metsulaan 1. 
Ik ging op bezoek en vond naast het 

huis waar ik op vrijdag weleens mijn 

pizza versierd heb, een groot interactief 

instrumenten-museum. Het heeft tegen 

de duizend instrumenten uit alle landen ter 

wereld, zo groot dat het Tropenmuseum 

in Amsterdam er nog een puntje aan

kan zuigen. Geert leidde me rond en

vertelde me dat mensen hier niet alleen 

instrumenten kunnen bewonderen, maar 

ook bespelen. Kinderen kunnen hier 

leren om uit oude materialen nieuwe

instrumenten te bouwen en er is naast 

het museum een werkplaats met een

enorme verzameling aan materialen om 

hierover workshops te organiseren. 

Deze workshops worden door stichting 

Kei nu alleen op locatie georganiseerd, 

omdat de gemeente na eerder 

goedkeuring gegeven te hebben even 

later het bestemmingsplan weer wijzigde. 

Hierdoor is de plek verborgen gebleven, 

want niemand mag er gebruik van maken 

als het op papier bij de gemeente of cieel 

alleen een opslagplek is. 
Ook de dansstudio laat hij zien, een 

grote chique ruime zaal met gladde 

vloeren, spiegels en een barre zoals ik 

me die herinner van mijn balletlessen

vroeger. “Helemaal gemaakt van

gerecycled materiaal!”, zegt hij. “We 

zouden hier kunnen dansen, sporten, 

theaterworkshops kunnen geven en nog 

veel meer kunnen organiseren voor de 

buurt, als we daarvoor weer toestemming 

krijgen.” Ik kijk rond en zie hoe netjes 

alles is afgewerkt, het moet een enorm 

karwei zijn geweest stel ik me voor. 

Ik vraag hem naar de drijfveer om dit 

allemaal zelf op te zetten. “We willen 

de grote diverse groep mensen  die 

Eindhoven heeft bij elkaar brengen met 

lekker eten, muziek, kunst en cultuur. 

Laagdrempelig, betaalbaar en voor

iedereen: jong, oud, rijk en arm, geweldig 

toch? Als er een creatieve zone komt, 

laat ons er dan maar deel van uitmaken. 

We hebben geen subsidie nodig, we 

werken graag samen en hebben mooie 

ideeën genoeg!” Wie het initiatief van Geert en Marleentje 

wil steunen kan alle ontwikkelingen volgen 

in ‘Groot Eindhoven’ en op 11 november 

langskomen op het bene et-festival in 

S-Plaza (Bleekweg 1F). Het wordt een 

gezellig festival vol met optredens en

activiteiten om deze schitterende plek in 

onze buurt te behouden en eindelijk eens 

goed te gaan benutten! (EC)
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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. 

Jan 
Hopstaken
 - PvdA - 

Jeannette 
Vos

 - Groenlinks -

Joost 
de Jong
- VVD -

Patrick 
van der Voort 

-  BBL -

Robin 
Verleisdonk 

- D66 -
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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

1

Koudwatervrees

Omdat er nog wat koudwatervrees is of 

het allemaal w
el zal bevallen, doen we

de eerste 2 maanden nog geen auto van 

de hand. Over tw
ee maanden evalueren 

we onze proefperiode. Als het bevalt 

gaan we door en zullen we met twee 

auto’s en vijf b
estuurders doorgaan. Dat 

gaat ons kosten besparen en de buurt 

Autodeelclub Iris
buurt 

van start

Ja hoor, de autodeelclub in de Iris
buurt gaat van 

start. D
rie auto’s met vijf d

elers gaan twee maanden 

proefdraaien.
parkeerruimte opleveren. Ook komt de 

stap naar elektrisch rijden dan ineens 

onder handbereik. 

In het volgende nummer m
eer over onze 

bevindingen. M
eer weten, stuur dan een 

mailtje
 met je contactgegevens naar 

Henk Kok via hpkok@hotmail.com. [H
K]

Redacteurs gezocht!

Er zijn recent weer wat redacteursplekjes 

vrijg
ekomen bij d

e leukste krant van Eindhoven, 

en daarom zoeken wij jo
u! W

il ji
j ook vier keer 

per jaar gezellig vergaderen met een hapje en 

een drankje, en een toffe bijdrage leveren aan het 

bestgelezen medium uit d
e Iris

buurt? Meld je dan 

aan via iris
krant@gmail.com. [M

V]

Verder in
 dit nummer

Meer dan 100 jaar Van den

Broek aan de Geldropseweg 
2

‘Er m
oet gepraat worden met 

ons, niet over ons’ 

3

Debatavond 

4

Roll or Bowl? 

6

De Iris
vraagbaak! 

8

De droom... 

9
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24 juni

Rommelmarkt Iris
buurt e

n 

Rochusbuurt

1 juli om 15.00

Wagenspel van de Dr. A
riens-

toneelgroep bij de boomvlonder

2 juli om 20:30 

Iriskoor icm het vrouwenkoor 

van mevrouw Beukenoot bij de 

boomvlonder 

25 augustus

Vrienden van de Blokhut feest 

Elke donderdag Fritzen vanaf 19:30

Elke vrijdag Iris
buurtcafe vanaf 19:00

Elke tweede dinsdag van de maand  

   P
ubquiz vanaf 20:30

Irisbuurt Agenda

vindt onze wijk het belangrijk dat 
de Iriskrant blijft bestaan?

En als dat zo is,

zijn er mensen die zin hebben

om ons team te komen versterken?

Vier keer per jaar komen we bij elkaar

om wat te sparren en gaan daarna 

afzonderlijk aan de slag.

Meer dan een paar uur

per kwartaal is het eigenlijk nooit,

maar gezellig altijd! 

Iedereen is welkom:
regelneven, creatieve denkers,

mensen die kunnen helpen met

de opmaak en natuurlijk... schrijvers!

Iets voor jou?
Stuur dan een mailtje naar:

iriskrant@gmail.com



5

Geheime plannen gemeente Eindhoven 
uitgelekt

Iriswijk ontwikkelen tot watersportgebied
Straks per boot naar de Jumbo
Nog meer reigers verwacht | Jan

Ook slechtvalk gespot

Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

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

Uw fietsenmaker voor 
onderhoud en reparaties, 
Muntplein 11, Eindhoven

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

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

Podotherapiebonnema@hotmail.com
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Het kerstraam van 2020

De vorige iriskrant hebben we als redactie een 
raamversierwedstrijd georganiseerd. Dit om toch 
een beetje de kerstgedachte levendig te houden 
in deze tijden. Wat was het leuk om tijdens je 
avondwandelingetje toch zoveel warmte in de buurt 
te zien door de versierde ramen! En wat dacht je van 
de knutselpakketjes voor de kids van Sabien! Ook 
superleuk toch!! En fijn voor de vogels! Oh zouden 
daar alle roofvogels op af zijn gekomen?

Maar goed we dwalen af… want we hebben ook een 
winnaar gekozen natuurlijk. Ieder jaar weer is het een 
feest om voorbij dit raam te wandelen en ook alle 
buurtkinderen staren vol verwondering naar alle mooie 
spulletjes bij het raam aan de Voorterweg. De bon 
voor een etentje bij Restaurant Iris is dus dik verdiend: 
proficiat!
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De energie en het enthousiasme van de 
jeugd

Zijn jullie knettergek, depressief of hebben jullie slecht geslapen vroeg ik Lindy Lathouwers en Tess Otten? 
“Nee hoor prima geslapen en depressief en gek ben ik ook niet zegt eigenaresse Lindy”. Wie neemt er nu een 
restaurant over tijdens de Lock down en in de tijd dat de horeca dicht is? “Nou ik dus”, zegt Lindy.

Behoedzaam beginnen
Starten in Coronatijd, elk nadeel heb z’n voordeel. De grootste Nederlandse voetbalfilosoof zei het al. Dus ben ik 
samen met mijn werkneemster nu begonnen maar wel behoedzaam. We gaan voorlopig voor zaterdag- en zondag-
avond proefmaaltijden bereiden. “Het zet je wel aan het denken, hoe je het aanpakt. Je kan niet te veel risico’s ne-
men. Maar ik ben heel coulant behandeld door vorige eigenaar Ineke.

Kinderdagverblijf
De Kersentuin

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim 
kinderdagverblijf op antroposofische grondslag. 

Wij zijn gevestigd middenin de Rochusbuurt 
en voorzien van een grote buitenspeelplaats. 

Wij bieden plaats aan een babygroep, een 
peutergroep en een buitenschoolse opvang. 

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

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

en een herkenbare benadering.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend 
van 07:30 uur tot 18:30 uur.

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven

E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411
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Wel betaal ik nu per 1 maart huur, zei het met een Corona-korting. Maar omdat 
je precies weet hoeveel maaltijden je gaat verkopen, hoef je niets weg te gooi-
en en dat is niet alleen duurzaam maar ook kostenbesparend”, vertelt Lindy.
Die maaltijden kan je via app of telefoon bestellen. Vervolgens kan je die zelf 
ophalen, of we laten ze bezorgen, maar dat kost wat extra. “Zo kunnen nieuwe 
en oude klanten kennismaken met onze kookkunsten”. Als ergens voorjaar 
2021 haar restaurant echt open mag, kan ook de kennismaking ter plekke 
plaatsvinden. Klanten kunnen een nieuwe houten vloer en inrichting, nieuwe 
stoeltjes en een fris klein terrasje aan achter- en voorzijde verwachten, zo 
belooft Lindy. Het avondrestaurant zal dan open zijn van woensdag tot en met 
zondagavond.

Liefde voor kokkerellen en verzorgen
Zowel Lindy als mede-kokkin Tess houden van koken. Eerder werkten ze in 
eetcafé Bommel en het Natlab. Daar leerden ze de kneepjes van het vak, want 
beiden hebben geen specifieke horeca of koksopleiding gevolgd. Lindy roemt 
vooral de aantrekkelijkheid van een ontspannen en vrolijke positieve werksfeer 
in restaurant en keuken. Bovendien beleeft ze plezier aan de verzorging van 
een leuke avond voor haar gasten. “Direct resultaat”.
Restaurant Iris kent een lange geschiedenis en aan de kaart veranderde nooit 
veel. Lindy kiest ervoor vooral vegetarisch en vis te gaan serveren. Af en toe 
zal een vleesgerecht te krijgen zijn. De kaart is klein met drie tot vier hoofd-
gerechten, maar zal wisselen per maand. “Zo kan ik goed aansluiten bij de 
seizoenen en kunnen gasten voldoende verrast worden om vaker terug te ke-
ren. Tijdens de proefperiode eet je voor tussen de 15 en 18 euro twee of drie 
gangen. Als we ‘live’ gaan”, dan gaat het iets meer kosten, aldus Lindy. 

Bestellen of gaan eten?
Wie wil ‘voorproeven’ kan voorlopig voor zaterdag of zondag een maaltijd be-
stellen, via de telefoon of app. Bellen 040-2123466 of appen via 06-44101549.
Bezorgen kost €2,50 extra. Zelf gratis afhalen op Voorterweg 168. Op Lindy’s 
Facebookpagina lees je het weekmenu. Dat hangt ook in de etalage van het 
pand.

• onderhoud
• APK-keuring
• schadeherstel
• banden
• in- en verkoop

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Ze is mooi als de zon

Maar je zit weer alleen op je
balkon

Kom er een drinken
Terwijl je hier was

En ik weer een schilderij
verzon

Toon Roosen
Iris Art
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Niet iedereen zit op facebook en als je dat niet zit, mis je ook hele toffe dingen! Daarom dit keer een rubriekje met posts 
van onze Facebookpagina: Oog voor de Irisbuurt.

Uit het oog uit het hart

Geldropseweg
Niemand durft het te geloven, maar we zijn los! De eerste schep 
zit in Geldropseweg. En hebben jullie die geweldig mooie stenen 
straat gezien die onder het asvalt vandaan kwam?

Oud ijzer
Dat is de naam van deze mooie docu over onze fraai 
staal fietsenmaker: Rob. Wat een bijzonder verhaal 
Rob! Echt een aanrader om te kijken en je te laten 
inspireren om je hart te volgen.

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven
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Minibieb
Onze Minibieb kwam ook in het nieuws. Want helaas was er 
weer treurig nieuws: er is een laffe dief bezig geweest. Maar 
ook heel mooi nieuws, want na dit bericht stroomde de minibieb 
vol met boeken van buurtbewoners, maar ook met boeken van 
dé bieb: dat zijn nog eens mooie verhalen! 

Stoffig nieuws de laatste maand!
IngeNaaimachine won de ondernemersprijs van het jaar van 
InDeBuurt, Harrie’s stoffen kreeg een nieuwe eigenaresse en 
we kregen te horen dat er nóg een nieuwe stoffenzaak in de 
buurt komt: in het ouder Aldi-pand.

Pizzerij
Hoewel het weer ons dit jaar wel heel flink voor de gek aan het 
houden is, fietsen we ook heel zachtjes weer richting het o zo 
mooie voorjaar en zomer. En dat geeft weer mooie invullingen 
aan de donderdagen. Want hoewel Irisbuurten in de Blokhut 
helaas (tot nu toe) er nog niet inzit, kun je wel weer pizza’s 
bestellen bij de Pizzerij!

Plantenruilkastje
En hoe leuk is dit!!! Ingrid is een fantastisch initiatief op de 
Dukaatstraat gestart: een plantenruilkastje! Lekker stekken en 
doorruilen maar dus. Leuk Ingrid!
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Nóg een momentje
geduld AUBDie mooie decemberavond in 2016waarop de raad een zak geld vond om gehoor te geven aan ons burgerinitiatief rondom de Geldropseweg staat nog in ons geheugen. Net als de presentatie 

magazine met de wethouder. Ook deeerste teleurstelling toen bleek dat deVestdijk er tussendoor kwam en onze straat iets langer op zich moest latenwachten. De belofte dat we begin 2020 aan de beurt waren, toen werd hetjuni, toen september en inmiddels ishet oktober en hebben we weer slecht nieuws te horen gekregen.
In de tussentijd steken onze kindereniedere dag een gevaarlijk zebrapadover op een 50 km weg. De ouderenvanuit de Rochusbuurt die wekelijksboodschappen bij de Jumbo doen met gevaar voor eigen leven. Ondernemers die al 4 jaar in onzekerheid zitten rondom de bouwplannen. En dan heb je nog de directe bewoners aan de Geldropseweg, waar ik er zelf 1 van ben, die dagelijks te maken hebben met racers, scheuren in gevels vanwege het slechte wegdek en een troosteloos gebrek aan groen.

Hoe kon het zo fout gaan en hoe kan het zijn dat we 4 jaar na de belofte nog steeds geen bouwverkeer in de straathebben gezien? Deze zomer kwamen de geruchten al op gang en eind september werd de werkgroep Geldropseweg bij wethouder List ontboden om het nieuws aan te horen voordat het in de krantkwam. Er is een probleem met geld. De normen zijn in de loop der jaren aangepast waardoor er extra geld nodig is voor een systeem rondom de regenwaterafvoer.Bovendien is het bedrag van 1,5 miljoen niet geïndexeerd in de loop der jaren waardoor nog een extra geldbedrag nodig is. In november gaat de raad stemmen 

over het benodigde extra geld. Hopelijk krijgen we dan wel een groen licht.
Maar zijn we er dan? De gemeente isop dit moment de aanbesteding aan het voorbereiden. Als er groen licht komt innovember van de raad, kunnen ze directde aanbestedingsprocedure in. Als dat allemaal gunstig verloopt hebben we in januari een aannemer. Die moet natuurlijk nog alles gaan inplannen en regelen. We krijgen een plan over hoe ze dat willenaanpakken zodat er zo min mogelijkoverlast is voor de bewoners en dewinkeliers in de straat en als we het daar mee eens zijn, kunnen we eindelijk vanstart. Wanneer dat is? ‘Ze’ zeggen begin Q2 hopelijk te kunnen starten. Klinkt niet erg hoopvol. En om eerlijk te zijn is mijn hoop ook ver te zoeken. Het enige wat ik nu nog hoop, is dat ik het mis heb. En dat het echt een kwestie is van nog even geduld hebben. Hopen jullie mee? [LH]

Jammer genoeg gaat Halloween dit jaar in de Irisbuurt niet door vanwege corona. 

Dus: iedereen gordijnen dicht en met een eigen zak snoep op de bank een enge 

Helaas geen Halloween...

Verder in dit nummer
Irisportret: Wim Luijten 2De energietransitie 3Van postkantoor... 4Dit ook zo zat?...  5Know your neighbor (English) 6Irisbuurt hartveilig in 2021 7Wilde bloeiers in de Irisbuurt.. 8
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Wegens Corona zijn de gebruikelijke activiteiten in de Blokhut geannuleerd.

Houdt het prikbord bij de Blokhut en het OOG voor de Irisbuurt op facebook in de gaten.

Irisbuurt Agenda
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Het grote Iris Kerstfestijn! 

21 tot 31 december

Hohoho! Dit jaar even een andere kerst 

dan anders natuurlijk. Maar laten we hem 

net zo goed onvergetelijk maken met een 

groot kerstgevoel! Daarom hebben we voor 

deze kerst een paar leuke dingen bedacht.

Versier je raam en win een compleet 

diner in het vernieuwde Restaurant Iris

Op 30 december trekt de jury de wijk 

in, op zoek naar het aller-aller-aller-

mooiste kerstraam. Dus pak alles uit de 

kast, inclusief mooie lampjes en lees de 

duurzame kerstversieringtips verderop 

in deze krant. De winnaar ontvangt een 

diner voor twee in de nieuwe Iris. Hoezo 

nieuw? Twee enthousiaste dames gaan 

Restaurant Iris vanaf maart runnen: 

volgende editie meer hierover!

De Iriskerstparade

Ergens tijdens het grote kerstfestijn kun 

je een bijzondere parade door de wijk 

verwachten. Wat precies en wanneer 

houden we nog even geheim. Hou het 

‘Oog van de Irisbuurt’ op Facebook goed 

in gaten voor meer nieuws of blijf gewoon 

10 dagen lang uit je raam staren tot je iets 

bijzonders voorbij hoort & ziet komen.

De Iriskerstboodschap

Via de Facebookgroep vroegen we 

buurtbewoners: 

“Wie kan er in een zin van zes woorden 

vertellen waarvoor je afgelopen jaar 

dankbaar bent geweest? 

We plaatsen de reacties samen met die 

van de redactie graag (zonder naam) in de 

Iriskrant!”

Vriendschappen, familiebanden,  

ontvangen en gegeven liefde

Blĳ dat ik g�ond ben gebleven.

Dichter bĳ huis is acceptatie, rust.

kids naar school,  

ouders g�ond, vaccin.

De rust en kracht van liefhebben

i�ichten in het leven en mensen ...

Mĳn man geen ui�aaiingen  

bĳ darmkanker

Zalig nieuw huis met enorme tuin.

Moderne technologie,  

hoe nu “over”leven zonder.

Verhuisd maar gelukkig dichtbĳ  

mĳn Irisbuurt.

Ui�ichten vanuit huis,  

�uis vooral i�ichten.

Bĳna hersteld van  

een kleine hersenbloeding

Samen zingen is zich samen  

her-verbinden

Wonen in een vriendelĳke wĳk.

Die eerste knuffel na twee maanden

Verder in dit nummer

Raamdecoratie-wedstrijd! 
2

Maak de Irisbuurt nóg mooier 4

IriSint  
 

 
5

Know your neighbor (English) 6

Pooltournooi tegen verveling 7

Weg met de auto 
 

8

De irispenseel  
          

 10

Voetbal in tijden  

van eenzaamheid        
           

 11
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Wegens Corona zijn de 

gebruikelijke activiteiten in de 

Blokhut geannuleerd.

Houd het prikbord bij de Blokhut 

en het OOG voor de Irisbuurt op 

facebook in de gaten.

Irisbuurt Agenda

1

Welkom bewoners 
van DOK40!

Jullie nieuwe moderne stedelijke 

woningen van DOK40 in de Oude Haven 

zijn onderdeel van de Irisbuurt van

Eindhoven. Wij willen heel graag alle

nieuwe buren van harte verwelkomen in 

onze gezellige buurt. 
Wij vinden dat hoe meer mensen je kent

in je buurt, hoe meer je je op je gemak 

voelt. De Irisbuurt heeft drie organisaties 

die 
mensen 

samenbrengt: 
de 

bewonersorganisatie (BWO), de (onder 

normale omstandigheden) bruisende 

Blokhut (het buurthuis achter de Jumbo)

en de Iriskrant, waarin je dit nu leest! 

(see below for English)
Langzaam worden activiteiten in de

Blokhut weer ingepland na een verplichte 

sluiting vanwege Corona. Denk aan 

activiteiten zoals tuinieren in de 

moestuin, nieuwjaarsborrels, kraampjes

op Koningsdag, zomerfeesten, pizza

avond (op donderdag), yogalessen, 

woensdagmiddag 
activiteiten 

voor

kinderen, een speelgroep/werkplek

voor kinderen 0-4 en hun ouders op

donderdagochtend (‘Plug&Play’), etc. Er 

is ook een groeiende autodeel initiatief, 

Iris Elektrick. Hebben jullie nieuwe ideeën 

voor een buurtactiviteit, meld ze bij de 

BWO of elders. Contactadressen zijn te 

vinden in de krant onder Buurt-info.

Heb je vragen? Wij nodigen elke nieuwe 

bewoner van DOK40 uit om lid te

worden van de Facebookpagina ‘OOG 

voor de Irisbuurt’ en ‘Vriend’ te worden

van Blokhut. Daarvoor kunt u contact 

opnemen met vriendenvandeblokhut@

gmail.com. Wij ontmoeten jullie heel 

graag een keertje in de Blokhut, het

buurt! [GC]

Your new homes are part of Eindhoven’s 

“Irisbuurt” neighborhood. We welcome 

you warmly to our community! We 

believe that the more people you know 

in your neighborhood, the better and 

more comfortable you feel. We have a

neighborhood association, a community

house (“de Blokhut”) behind the Jumbo, 

and a neighborhood newspaper 

which you are now reading. We are

slowly starting to organize activities at 

de Blokhut again since the required

closing due to Corona. There are many

activities, such as a collective vegetable 

Welcome residents of DOK40!
garden, pizza evenings, yoga lessons, 

Wednesday activities for children, a 

playgroup/workspace for children aged

0 to 4 and their parents on Thursday

mornings (“Plug & Play”), and a growing 

car sharing initiative Iris ElectriK. We

welcome your new ideas!

Do you have any questions? Please

join the Facebook page “OOG voor 

de Irisbuurt” and consider becoming a

member of De Blokhut. We look forward 

to meeting you soon!

Verder in dit nummer
De koning is dood, leve... 

2

Crisis en de Irisbuurt  
4

Know your neighbor (English) 6

Oorlog in de Irisbuurt  
7

Update speelbos 
 

8

Stichting Iris Elektrick...  
9

De Iriskrantschrijfstok              10

Koningsdag 2020... 
            11

�u�i 2020 • �c�tiende jaargang nummer 2

iriskrant
 

75757575

r

r

 

12 september 2020

Afscheid RiaWegens Corona zijn de 

gebruikelijke activiteiten in de 

Blokhut geannuleerd.
Houdt het prikbord bij de Blokhut 

en het OOG voor de Irisbuurt op 

facebook in de gaten.

Irisbuurt Agenda

1

De blokhut bruist!
Rondom 

onze 
Blokhut is het al jaren 

turbulent, zoals u in 
de afgelopen jaren

al in de Iriskrant hebt kunnen volgen. 

Van dreigend faillissement tot dreigende

leegstand; we hebben veel problemen 

gekend en ook veel problemen verslagen. 

Er kwam een nieuw bestuur, de Vrienden 

van de Blokhut werden in het leven 

geroepen. Er ontstonden veel nieuwe 

activiteiten, en een grote groep nieuwe 

gebruikers stond op. De Irisbuurt staat 

achter de Blokhut, en de Blokhut is er 

voor de hele Irisbuurt. Dat onze Blokhut 

bruist, dat wisten wij natuurlijk allemaal 

allang. Maar de Blokhut is nu ook of cieel 

een Bruisend Buurthuis! 
Het project Ons Buurthuis Bruist 

is een initiatief van de gemeente 

Eindhoven. Het project onderzoekt in 

hoeverre de buurthuizen in de stad een 

maatschappelijke functie vervullen en 

hoe groot het draagvlak is in de buurt. 

Buurthuizen die zich kwali ceren worden 

“veilig gesteld” en mogen als buurthuis 

blijven voortbestaan. Er was lange tijd

sprake van dat de Blokhut zich niet zou 

kwali ceren, en dat zou verstrekkende

gevolgen hebben gehad. De belangrijkste 

daarvan zou zijn dat er commerciële huur 

zou moeten worden betaald voor het

pand en dat had de Blokhut nooit kunnen 

opbrengen. Een andere optie die ons

werd geboden door de gemeente was

aankoop, maar ook dat zou gaan om een 

bedrag dat de buurt niet zelf zou hebben 

kunnen dragen.De projectgroep heeft nu dus een positief 

advies uitgebracht over de Blokhut.

Het of ciële besluit moet nog worden

goedgekeurd door het college van B&W, 

maar de verwachting is dat dit geen

struikelblok zal vormen. En daarmee 

is  de Irisbuurt voor de komende 5 jaar 

in elk geval verzekerd van haar eigen

buurthuis. Een fantastische mijlpaal voor de Blokhut 

en alle mensen die zich in hebben gezet 

om dit te bewerkstelligen! [MV]

Op donderdag 25 oktober 2018 vond de of ciële start van de sloop plaats. Na een 

korte inleiding in het atrium van het ‘oude Aug’, werd onder toezicht van genodigde 

omwonenden, rector Maarten de Veth, architecten en medewerkers van Hurks ‘het 

startschot’ gegeven. We zijn nu echt begonnen!

Verder in dit nummerElke woensdag een feestje     02

Buurten met de buurt          03

Running dinner 2018          04

Iris.Eetidee Kerstdiner          05

Irisbuurt, mengkroes van ...    06

Tien jaar Bloem Marie...          07

Know Your Neighbor          08

Autodelen, ‘k moet er ...          11
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7 decemberPlay and sing along21 decemberEetidee Kerstdiner6 januariNieuwjaarsborrelElke donderdag Fritzen vanaf 19:30

Elke tweede dinsdag van de maand 

   Pubquiz vanaf 20:30Elke woensdagmiddag tussen 

 13.00-16.00 kinderactiviteiten 

  in de Blokhut

Irisbuurt Agenda

Sloop Augustinianum gestart!

1

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. “N
u kan dat ook 

wel, m
aar moet je toch eerst je agenda

checken en dingen regelen.” Die vrijheid, 

daar kijken Ria en Ad erg naar uit. W
ant 

naast Ria, zagen we ook vaak Ad in en

rond de Blokhut. W
e 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. J
e 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! [L
H]

Verder in dit nummer

Onze Geldropseweg 

2

Katten trim
men  

 
2

Betaald parkeren, autodelen .. 
4

Het volgende Irisproject: ... 
5

Know Your Neighbor 
 

6

De verborgen bewoners van... 
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Iriskrantschrijfstok 
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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

1

Dagboomdag festivalEn druk was het, op die 18e september. 

Inmiddels hoogbejaarde oud-irisbuurters 

waren ervoor teruggekomen naar hun 

oude wijk om samen met huidige kinderen 

uit de buurt de nieuwe bevrijdingsboom 

te planten. Steye verwelkomde hen

vanuit zijn slaapkamerraam. Ontroerd

volgden ze de boom toen die met een 

kraan in het plantgat werd neergelaten. 

“Dit is uniek, vooral de sfeer onderling”, 

zei Wim Luiten. “Dit moet je koesteren.” 

Symbolisch noemden ze het dat de buurt 

met de nieuwe boom een ‘statement’

maakt voor wat het betekent om in

vrijheid te leven. “Ik ben blij dat ik dit nog 

mee kan maken.”   Er waren mooie woorden, die 18e

september. Van Nora die de oude

boom voor haar huis zag vallen en blij 

is dat we nu weer kunnen genieten en 

samenkomen onder een nieuwe boom.

Van onze buurtdichter Toon wiens gedicht 

voor de boom in het plantgat bewaard is

voor de eeuwigheid. Van Wim Luiten,

die een haiku maakte: ‘De Linde getuigt,

de waarde bevrijd te zijn van onrecht en

dwang.’  

Jonge klare en poffertjes benadrukten

jntjes het historisch moment van de

ceremonie. Wie erbij was vergeet het

nooit meer. Echt losgaan deden we pas een paar

dagen later, op het Dagboomdag festival. 

Noor maakte passende hangers van 

stukjes van de oude boom en in het 

weergaloze 50 cent theater van Astrid

mochten we nog een keer treuren (en 

lachen) om de oude boom.  

Het was een mooie zinderende 

nazomeravond die het eerste feest van 

de nieuwe lindeboom kleur gaf. Een 

warmer welkom hadden we hem niet 

kunnen geven. Thieu maakte voor zijn journalistiek-

opleiding een lmpje over de plant-

ceremonie: https://nieuwsredactie.fhj.nl/

index.php/2019/09/20/nieuwe-

bevrijdingsboom-geplant-in-eindhoven/ 

[Door Tonnie Vossen]

Zo doen we dat in de Irisbuurt. Niet bij de pakken 

neer gaan zitten als een meedogenloze tyfoon in het

voorjaar onze oude bevrijdingsboom te grazen neemt. 

Maar het diepe gat zo snel mogelijk weer opvullen. 

Niet in eenvoud en stilte, maar met bombarie en feestgedruis.  

De Irisbuurt is heel blij met 

de support van de gemeente 

Eindhoven die de boom schonk,

met Addy Harks voor zijn plaquette 

bij de boom en met kraanverhuur 

Van Elst.  
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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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Geldropseweg: voorlopig 

ontwerp

Op donderdagavond 

8 nov. 2018 is het 

voorlopig ontwerp voor de herinrichting 

van de Geldropseweg door 
het

projectteam van de gemeente Eindhoven 

gepresenteerd in de Blokhut. Hiervoor 

waren alle bewoners en ondernemers 

aan de Geldropseweg uitgenodigd. Dit 

voorlopig ontwerp, met de slides van 

de presentatie kunt u zelf in
zien op de 

site van de gemeente: w
ww.eindhoven.

nl, en dan zoeken op: herinrichting 

Geldropseweg. Dit voorlopig ontwerp

werd tijdens de presentatie over het 

algemeen positief ontvangen. 

Het ontwerp is o.a. ook voorgelegd aan 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

(vroeger: Welstand).  Deze commissie 

was tevreden over het ontwerp, maar 

vond wel dat de eigenheid van de 

Geldropseweg meer benadrukt mocht 

worden. Om hiervoor het hele ontwerp 

te veranderen vond de commissie te ver

gaan,  maar zij gaf wel het advies om 

het eigen karakter van de Geldropseweg 

meer te
 accentueren in het ‘het hart’ v

an 

de Geldropseweg: het gedeelte tussen 

de Hoefkestraat en de St. R
ochusstraat. 

Daarop heeft 
de werkgroep het 

initiatief genomen om een alternatief 

bestratingsplan te laten ontwerpen voor 

dit g
edeelte. Dit is

 inmiddels voorgelegd 

aan het ontwerpteam van de gemeente. 

Zij zijn nu aan het bekijken of ze dit in
 

kunnen passen in het huidige ontwerp. 

Op 
het 

moment 
dat 

hierover 

overeenstemming is bereikt, wordt het 

voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een 

ideeën uit het voorlopig ontwerp tot in

detail (t
ot op de m²) u

itgewerkt w
orden. 

Daarnaast wordt het plan voorgelegd o.a. 

aan de busdiensten, veiligheidsdiensten 

en de afdeling beheer. A
ls die allemaal 

voorgelegd worden aan de buurten. Het 

streven is om dit nog voor de zomer 

te doen. Hiervoor zal wederom een 

openbare avond worden georganiseerd 

in de Blokhut.

Vanwege alle ingrepen op de wegen in 

de omgeving heeft de gemeente besloten 

eerst de Vestdijk af te
 maken tot aan de

kruising ten Hagestraat-Kanaalstraat. 

Vervolgens worden de Kanaalstraat, h
et 

laatste stukje van Kanaaldijk-zuid én de

Breitnerstraat- L
ucas Gasselstraat- D

irk

Boutslaan heringericht. Daarna worden 

de Vestdijk en de Hertogstraat afgemaakt, 

en uiteindelijk is dan de Geldropseweg 

aan de beurt. 
Volgens de planning is 

de start v
an de werkzaamheden medio 

2020.

Namen de Werkgroep Geldropseweg,

Maurice Lamme
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27 april

Koningsdag

11 mei

Iris Vega/koken workshop

21 juni

Iris.Eetidee - A
ziatisch eten

Elke donderdag Fritzen vanaf 

19:30

Elke tweede dinsdag van de 

maand Pubquiz vanaf 20:30

Elke woensdagmiddag tussen 

 13.00-16.00 kinderactiviteiten 

    in
 de Blokhut

Irisbuurt Agenda
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Mijn hoofd lijkt uit 
elkaar te barsten. Met 
een warme sjaal om 

mijn nek probeer ik de strakke spieren 
in mijn nek en schouders te ontspannen. 
Het helpt een beetje. Zondagochtend. 
Het lijkt slechts een uur geleden dat ik op 
vrijdagmiddag mijn werk verliet. Joehee 
weekend, dacht ik nog. Ik hou van mijn 
werk. Geen discussie daarover. Maar 
ik hou ook van het weekend. Tijd voor 
mezelf en mijn dierbaren. Iedere vrijdag 
sluit ik samen met mijn collega’s af. 
Ongeduldig worden jassen aangetrokken 
en tassen gepakt. Collegiaal wacht 
iedereen op elkaar en sluiten we samen 
de deuren. Nog een laatste controleronde 
door het pand, lichten uit en het alarm 
aan. Als koeien die staan te dringen voor 
de staldeur, smachtend naar het groene 
gras en de voorjaarszon na een lange 
koude winter op stal, stormt iedereen 
naar buiten. Een vrolijk ‘fijn weekend’ 
roepend onderweg naar auto of fiets. Ik 
geniet van de uitgelaten stemming, kijk 
ze lachend na en loop ook naar mijn 
fiets. Ik fiets door de rustige straten de 
acht kilometer naar huis. Elektrisch 
gelukkig. Mijn knieën zijn geen twintig 
meer. Bij thuiskomst is manlief bezig 
met het verbouwen van het toilet. Het 
stof ligt door het hele huis. Niets aan te 
doen, morgen maar weer schoonmaken. 
Zaterdagochtend ga ik energiek aan 
de gang. Het gaat lekker en het wordt 
weer heerlijk schoon. Als beneden klaar 
is, komt een vriendin een kopje koffie 
drinken. Daarna weer door met de 

badkamer, het beddengoed en strijken.  
Tegen het einde van de middag is het 
huis weer aan kant en de boodschappen 
gedaan. Zoonlief komt langs en samen 
kijken we op de laptop naar een filmpje 
over zijn gewenste master-opleiding. 
Andere zoonlief en vriendin komen 
ook nog even. De wijn gaat open en 
we hebben een heerlijke gezellige dag 
en avond gehad. Was je met tellen 
ook al boven de één bezoeker per dag 
gekomen? Bijna alleen familie, vergoelijk 
ik. Zondagochtend word ik wakker met 
knallende hoofdpijn. Die had ik zaterdag 
eigenlijk al, maar met paracetamol en 
actief bezig blijven had ik die geblokt uit 
mijn bewustzijn. Nu niet meer. Knallende 
koppijn. Ik ben er neerslachtig van. 
Dat ben ik hoogst zelden, dus het valt 
op. Eigenlijk ben ik al een paar weken 
neerslachtig. Ik ben mijn levenslust 
ergens kwijt geraakt. Is het een gevolg 
van alle corona-maatregelen? Komt het 
door de lange winter of heeft het te maken 
met het overlijden van mijn moeder? Ik 
weet het gewoon niet. Misschien alles. 
Een paar jaar geleden heb ik een lezing 
bijgewoond van psycholoog Martin 
Appelo. Hij had het over de “tafel van 
psychisch welbevinden”. Het resultaat 
van onderzoek naar de psychische 
componenten van geluk en welbevinden. 
Dit blijkt de optelsom van vier factoren 
(tafelpoten). Namelijk autonomie, 
sociale steun, zingeving en zinvolle 
dagbesteding. Deze vier factoren zorgen 
voor stabiele poten onder de tafel van 
ons psychische welzijn.  Als ik me niet 

lekker in mijn vel voel, waar schort het 
dan aan? Ik ga één voor één de poten 
van de tafels langs. Autonomie? Die heb 
ik. Ik ben vrij om te doen en laten wat ik 
wil. Nou ja, in grote lijnen dan. Corona zit 
me wel een beetje in de weg, maar met 
het voorjaar in aantocht hoop ik op meer 
vrijheid. De volgende poot: Sociale steun. 
Die heb ik ook. Ik heb een lieve man, 
geweldige zonen en schoondochters, 
een warme band met mijn broer en zus 
en heel veel fijne vrienden en collega’s. 
Zinvolle dagbesteding dan? Heb ik ook. 
Iets meer dan me lief is soms, maar ik 
werk vijf dagen per week in een leuke 
en passende functie en met hele fijne 
collega’s. Zingeving? Hmmm, daar moet 
ik even over nadenken. Mijn kinderen 
zijn volwassen. Mink, de hond, is 
overleden. Mijn ouders ook. De opvang 
van weeskittens kan momenteel niet 
door mijn drukke baan. Ik mis het “zorgen 
voor”. Ook al werk ik in de zorgsector. 
Het is anders. Ik wil direct zorgen. Het 
verschil maken. En tegelijkertijd ben ik 
ook blij dat ik het niet meer hoef. Dat ik 
op de bank kan zitten zonder dat mijn 
moeder belt omdat ze altijd eenzaam is, 
zonder dat de hond me aankijkt omdat 
ze naar het bos wil, zonder kittens die 
schreeuwen om een fles melk. Ik weet 
het niet. Ik wacht gewoon maar even 
af. Misschien gaat het over als we 
onze corona-bewegingsvrijheid terug 
hebben. Misschien gaat het dan beter. 
Misschien is het bij mij niet de tafelpoot 
van Zingeving die wankelt, maar de poot 
van Autonomie. Wankelen doet het, maar 
ik heb vertrouwen dat het evenwicht 
ook weer teruggevonden zal worden. 
Niet alleen door mij, maar ook door de 
jeugd met toekomstdromen, ook door de 
ondernemers en ook door de overbelaste 
zorg. Fingers crossed.
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