
Blokhut levendig 
middelpunt Iriswijk?

In januari 2019 kreeg ik van het ene op het andere moment heel 
veel vrije tijd. Heerlijk! Weg werkstress! 

Maar het was ook een reden om die tijd nuttig te gaan vullen met leuke en nut-
tige dingen. Dus kwam de oproep van het bestuur van De Blokhut precies op 
het juiste moment: ze zochten een beheerder. Gastheer, coördinator, spin in het 
web van ons eigen buurthuis. Dat leek me wel wat. En praktisch gezien klopte 
het ook. Ik woon er om de hoek en ons gangetje komt praktisch uit bij De 
Blokhut. Dus meteen aan de slag: de agenda overnemen van Ria, me in laten 
werken door Ria en het bestuur, huurders benaderen, drank bestellen, tapwacht 
ontvangen, tappers inhuren en toen…..  kwam corona. 

Corona
Ook dat bracht weer werk met zich mee: feestjes afbellen, huurders waarschu-
wen, evenementen uitstellen. Na een kleine opleving in de zomer (één receptie, 
Plug & Play en de yoga gingen weer door, enkele huurders konden toch komen, 
een eigen evenement ‘Who is afraid of Corona’) konden we vervolgens in okto-
ber weer helemaal de deuren sluiten. Tot en met mei 2021. 
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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

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

En weer een beetje open….
Gelukkig konden we begin juni weer een beetje open. Wou-
ter kwam zijn pizza’s bakken op de vroege donderdagavon-
den, zodat we ook weer een biertje konden schenken. Plug 
& Play komt weer aarzelend op gang. De yogalessen van 
Lucie zijn weer opgestart. En de Iriscamping op de laatste 
schooldag (23 juli) gaat weer door. 
Huurder
Intussen wordt er onderhandeld met een grote huurder, 
waardoor we De Blokhut minder voor feesten en partijen 
hoeven te verhuren, en we in de weekends meer evenemen-
ten voor en door de wijk kunnen organiseren. Hierover volgt 
later meer nieuws, als het definitief is. 

Levendig middelpunt?
Maar…. als we willen dat  De Blokhut het levendig mid-
delpunt van de wijk blijft, dan moet er natuurlijk wel iets te 
beleven zijn. We hebben op woensdagmiddag een kin-
dermiddag, ééns in de maand een pubquiz, af en toe een 
buurtetentje. Maar er kan natuurlijk veel meer. Heb je leuke 
ideeën voor activiteiten die gericht zijn op de buurt? En wil 
je er een clubje mensen bij zoeken om het uit te voeren? 
Neem dan contact met mij op: blokhut.agenda@gmail.com 
of 06-42475677, bij voorkeur via Whatsapp of bellen in de 
avonduren. | Carst de Kock, beheerder De Blokhut

Irisbuurt agenda

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.



SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Geldropseweg 105
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Augustus: een fantas-
tisch uitbreiding van 
de Irisbuurt
Bouwproject Augustus van projectontwikkelaar 
Hurks is klaar. Alle bewoners van de 65 wonin-
gen die gebouwd werden, waar voorheen het 
oude Augustinianum stond, hebben hun sleutel 
in ontvangst genomen. En tegen de tijd dat jij dit 
artikel leest zal het overgrote deel van de huizen 
bewoond zijn.

In november 2020 werden de eerste huizen al opgeleverd. 
Nu, juli 2021, leeft de buurt alsof hij er altijd gestaan heeft. 
Tuinen worden groener, kinderen rennen en fietsen door de 
straten, buurtgenoten klagen over rotzooi, busjes van schil-
ders, stukadoors, timmermannen, loodgieters, hoveniers en 
andere goede (en minder goede) vakmannen scheuren ‘s 
ochtends vroeg de straat in om vervolgens laat in de middag 

weer naar huis (of de volgende klus) te gaan.

De DaVinci-huizen zijn fijn. Heel fijn. Want ook al blijkt bij een 
wolkenbreuk dat enkele daken lek zijn en dat de riolering 
nog niet overal opgewassen is tegen de grote hoeveelheid 
water, iedereen die je spreekt heeft het over de ruimte, de 
fijne warmte in de winter en de koelte tijdens een aantal 
zonnige dagen. Ondertussen worden schuurtjes geschilderd 
en dakkappellen gebouwd, aanvullingen op wat de architect 
in gedachten had. Én: de eerste ‘Augustus-baby’ is geboren!

Wat niemand had verwacht: de vijver bij het nieuwe Augus-
tinianum wordt bij warm weer niet alleen gebruikt als plek 
om bij elkaar te komen, maar ook als zwemvijver. Ouders 
zijn bezorgd maar de jeugd zwemt en spattert er zonder zich 
ergens druk om te maken en heeft de grootste lol.

Nieuwe vriendschappen worden gesloten en de eerste vetes 
zijn uitgevochten. Augustus is een heerlijke nieuwe buurt, 
waar jonge en oude(re) mensen uit Eindhoven, Utrecht, 
Amsterdam, Limburg, Italië, India, China, Korea, Spanje en 
waarschijnlijk nog veel meer plekken met veel plezier wonen. 
Ik denk dat Augustus een fantastische uitbreiding van de 
Irisbuurt is. | Serge van Uden, foto: Koen van Gestel



Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

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

Geldropseweg 115

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

Podotherapiebonnema@hotmail.com

Uw fietsenmaker voor 
onderhoud en reparaties, 
Muntplein 11, Eindhoven

De Iristuin bij 
de Blokhut, een 
Urban Farming 
Community- 
project
Het is alweer zes jaar geleden dat een 
groepje enthousiastelingen uit de wijk 
met schep en schop, karton, mest en 
houtsnippers aan de slag gingen om een 
gedeelte van het terrein bij de Blokhut als 
tuin in te richten. Het terrein was tot die 
tijd alleen grasland, waar in het verleden 
zelfs een paardje op heeft gestaan. Een 
paar grote bomen in het midden maar 
verder geen bloemen of struiken, laat 
staan groenten. 

Het idee was om te gaan tuinieren vol-
gens het permacultuur-principe. Je legt 
karton op het gras, mest er op, houtsnip-
pers en dan wachten tot het gras ver-
dwijnt en het karton vergaat. Bloemen, 
struiken, bomen en groenten komen 
naast elkaar te staan om een natuurlijk 
ecosysteem te creëren. 
Dit zorgt voor een heel rijke biotoop 

met enorm veel variatie. Als je kijkt in 
de slingerende borders van de tuin zie 
je vlinders en allerlei insecten bij steeds 
weer nieuw bloeiende planten. Die trek-
ken op hun beurt weer veel vogels aan 
en daarvoor hebben we ook nestkastjes 
opgehangen.

De oogst viel echter wat tegen: het blijkt 
dat er vele jaren nodig zijn voordat het 
optimale evenwicht bereikt is. Daarom 
zijn we aan de zijkant van de tuin een 
aparte groente- 
en bessentuin 
gaan opzetten, 
met sinds dit jaar 
zelfs een kas 
voor tomaten.

Het bewerken 
van dit stukje 
stadstuin wordt 
gedaan door een 
aantal buurt-
bewoners voor 
wie het sociale 
aspect ook heel belangrijk en fijn is. Het 
is een community-project geworden 
waarbij sommigen vooral in de tuin bezig 
zijn en anderen hand-en-spandiensten 
verlenen als het gaat om het organiseren 
van tuindagen en events als NLDoet, of 
de boekhouding. We hebben inmiddels 
insectenhotels met kinderen gemaakt, 
een kok laten komen die met de ingredi-
enten uit de tuin heeft gekookt, appelsap 
gemaakt voor de kindermiddagen, een 
beregeningssysteem aangelegd om het 
regenwater van het dak van de Blokhut 
te kunnen opvangen, paardenmest laten 
komen die gratis opgehaald kon worden. 
Rene (onze drijvende kracht) heeft met 
zelfgesneden wilgentenen een afrastering 
gemaakt zodat er veel minder afval de 
tuin in waait. Stefan heeft onlangs een 
prachtige webinar verzorgd over Urban 
Farming in Eindhoven waarbij de Iristuin 

een grote rol speelt  ( https://youtu.be/
ESP7gyM17Lg.)

We zijn geen groep met een strakke plan-
ning of organisatie en vergaderingen: we 
gaan een beetje organisch te werk. De 
oogst delen we ook op die manier. Onze 
grootste inkomstenbron is het uitlenen 
van een aanhanger (enkelas) die voor 10 
euro een hele dag met je mee mag. 

Er zijn nog zoveel ideeën die we graag 
gerealiseerd 
zouden zien: 
meer vogelhuis-
jes maken (met 
kinderen?), een 
goed werkend 
compostsys-
teem bedenken 
(misschien wel 
voor de hele 
buurt?), vaker 
koken met de 
opbrengst, 
wandelroutes 

opzetten om verborgen stadstuinen te 
bezoeken... We staan open voor nog veel 
meer ideeën. 

Wil je meedoen, zomaar eens komen kij-
ken, je plantjes met ons delen, af en toe 
je handen uit de mouwen steken of heb 
je een leuk idee? We proberen er iedere 
donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur 
in ieder geval te zijn. Je bent van harte 
welkom!

Namens de tuingroep | Jonneke Reeser 
(jonnekereeser@hotmail.com)



En dan ligt er 
een nieuwe 
straat...
Wauw, wat gaat het hard met de 
Geldropseweg! Het blanco can-
vas wordt langzaamaan zichtbaar 
en geeft de voetganger en bewo-
ner weer ruimte terug. Er wordt 
hard gewerkt om ervoor te zorgen 
dat 2021 het jaar gaat worden 
waarin we een andere straat 
krijgen. Maar het werk stopt niet 
bij het leggen van de nieuwe 
stoeptegels. Achter de scher-
men is een creatief genootschap 
van buurtgenoten druk bezig om 
het mooie karakter van de buurt 
straks te laten weerspiegelen in 
de leefomgeving. En hoe zit dat 
met die roddels over een toren bij 
de blokhut? Wij zoeken het voor 
je uit. 

Smoel geven
Guerrilla-groen, (digitale) kunstwerken, 
kletshoekjes, een graffitipad, moskunst: 
een kleine greep uit de eerste gave 
gedachten. Creatieven uit de Rochus-
buurt en Iriswijk slaan de handen ineen 
om de buurt en de straat meer smoel 
te geven. Na de wegwerkzaamheden 
gaan we van een doorlopende weg naar 
een verblijfsgebied, waar woorden als 
creatief, vrij, duurzaamheid en verbinding 
meer plek moeten krijgen. Er is nog niet 
veel concreet, maar wat we wel alvast 
kunnen vertellen is dat we in september 

meer bekend zullen maken. We hopen 
dat dit tijdens het straat/buurtenfeest is. 
Of en wanneer dat is, weten we helaas 
nog niet. 

IJsje kopen, ijsje eten
Ongelooflijk hoeveel roddels er al rond 
gaan! De roddel over een nieuw kinder-
dagverblijf is hardnekkig, net zoals dat 
we ondergrondse parkeerplaatsen krij-
gen, of een 10 verdiepingen hoge toren 
en dat dit alles al rond zou zijn. Nou, zo 
zit dat dus niet. Wat weten we wel? Het 
is geen geheim dat er plannen zijn om 
een aantal panden aan de Geldropse-
weg te vernieuwen. De wens van onze 
buurten voor een pleintje ‘ijsje kopen, 
ijsje eten’ is richting de ontwikkelaars 
uitgesproken. De vastgoedeigenaren zijn 
voor zover wij weten met de gemeente 
in gesprek om te kijken hoe ze invulling 
kunnen geven aan hun plannen, op een 
manier dat iedereen blij is. Waar dat op 
uit draait? Wij weten het ook nog niet. 
Hopelijk meer nieuws in de volgende 
Iriskrant! | Linda Hoogsteden

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



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

Geschiedenis in de wijk
Als jong persoon met een interesse in het verleden leiden mijn voeten mij zonder falen 
naar elk informatiebord en museum dat ik kan vinden. Ook hier in Eindhoven, en spe-
cifiek zelfs rondom de Irisbuurt, zijn er verhalen te vinden die, hoewel uitgaande van 
geschiedenis, vaak ook over het heden gaan.

Zo vond ik mezelf op het Campinaterrein, aan de rand van de 
Irisbuurt tegen de rondweg aan, onder de grote stenen schoor-
steen die toch wel het meest herkenbare onderdeel van deze 
voormalige melkfabriek uit 1961 is. Ik kwam specifiek voor 
de grote Campina fabrieksklok: deze is tenslotte de aanzet 
geweest om in de nieuwbouwplannen de kijklijnen op de klok 
en fabrieksgevel open te houden en zo te zorgen dat mensen 
onbekommerd uitzicht kunnen houden op dit mooie pand.

De nieuwbouwplannen in kwestie zijn van gebiedsontwikkelaar 
BPD. BPD Locatiemanager Mireille Knape reageerde enthousi-
ast op mijn verzoek om wat vragen te mogen stellen en nodig-
de me hartelijk uit in persoon langs te komen. De link tussen 
verleden en heden is breed terug te vinden, van de naam De 
Caai (een verwijzing naar zowel Campina als een Kaai of Kade, 
vanwege het kanaal) tot aan de invulling van de bedrijvigheid 
(voedsel en gezondheid).

Ik kwam binnen via de ingang aan het kanaal waar meteen de 
Bottle Distillery en hun terras in het oog springt, gevestigd in 

het klassieke originele fabrieksgebouw aan het water. 

Trots werd uitgelegd hoe de monumenten opgeknapt zullen 
worden voor de geplande bruisende gemeenschap van hon-
derden woningen gecombineerd met horeca en bedrijven. Waar 
een fabrieksklok beelden opwekt van rijen arbeiders die om 12 
uur hun boterham eten, zal deze fabrieksklok in de toekomst 
uitkijken op een gevarieerde, groene omgeving gevuld met 
lokale initiatieven.

Één van die vroege, en reeds succesvolle, initiatieven is het res-
taurant van aquaponic voedselproducent Phood, dat onder de 
waakzame blik van de oude fabrieksklok eigen gegroeid eten 
serveert. Van fabriek die hier van 1961 tot 2015 melk verwerkte, 
tot moderne urban farming in de kelder van diezelfde fabriek. 
Verleden ontmoet toekomst. 

Mijn hartelijk ontvangst werd afgesloten met de oproep dat 
mensen uit de Irisbuurt altijd even langs kunnen komen om te 
kijken. Ik zou het zeker aanraden. | Tim Tielens



•  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

Zonder woorden

Vanaf een afstand
kleurde ze toch mijn dagen
ongewild en vragenloos
zoals mooie bloemen kun-
nen doen
 
Maar het was nog lang 
geen lente
op de kalender
soms zei ze op zachte 
toon
als je me nodig hebt…
Ik ben er

Toon Roosen
Iris Art

Een schone 
buurt: daar doe 
ik het voor
Wat wonen we toch heerlijk in de Iris-
buurt, vind je ook niet? Zeker als je, zoals 
ik, van wandelen houdt. Een dag niet 
gewandeld is een dag niet geleefd, zeg 
ik steeds. Al heel mijn leven wandel ik 
veel. Het geeft me alle tijd om de natuur 
te zien, te voelen en te ruiken. Bovendien 
houdt het wandelen me gezond, licha-
melijk èn mentaal.

Natuurschoon
Eindhoven heeft ook zó veel moois te 
bieden wat natuurschoon betreft. Het 
Stadswandelpark, bijvoorbeeld. Maar 
vooral de Genneper Parken zijn ieder 
seizoen de moeite waard – en, als je het 
geluk hebt om in de Irisbuurt te wonen, 
gewoon op loopafstand. Maar nu komt 
het: wat mijn wandelingen vrijwel altijd 
verstoort is het zwerfafval overal. Blikjes, 
petflessen, plastic zakjes, koek- en 
snoepzakken…. noem maar op. Je strui-
kelt er haast ober.  Potverdorie, mopper 
ik dan. Moet dat nu zo? Het is toch 
een kleine moeite om een leeg blikje of 
snoepzakje in een afvalbak te gooien?

Grijpen dat afval!
In plaats van me te ergeren aan die ‘als ik 
er maar van af ben’ mentaliteit ben ik op 
een gegeven moment begonnen de rot-
zooi dan maar op te rapen. Eerst gewoon 
met de hand, later met een door Coro-
na aangeschafte grijpstok gewapend. 
Wellicht heb je me wel eens zien lopen 
zo, met paarse headset en kordate tred. 
Ik probeer het soms luchtig te houden 

door te fantaseren dat ik paaseieren aan 
het zoeken ben. Maar stiekem kom ik 
toch vaak een beetje bozig thuis na mijn 
ochtendwandeling. 

Speeltuintje
Oh lieve buurtbewoners, ik zou zo graag 
willen dat ik die stok en die zak niet meer 
nodig had en zó naar de supermarkt kon 
lopen. Want vooral bij het speeltuintje 
en in de omgeving van de Jumbo ligt 
het vaak bezaaid met afval. Je zou toch 
denken dat je van die energiedrankjes en 
het suikergoed de twee meter naar een 
afvalbak ook wel zou kunnen halen. 

Eigen straatje schoonvegen
Kunnen we misschien samen de af-
spraak maken dat we in ieder geval 
de eigen buurt netjes houden? Dat we 
elkaar er ook op durven aanspreken als 
we zien wie rommel op straat gooit en 
onze kinderen op het hart drukken dat 
het beschermen van het milieu voor hun 
toekomst heel belangrijk, misschien wel 
cruciaal is?!

Bijkomstigheid
Een leuke bijkomstigheid van mijn op-
raapwoede is dat ik tijdens mijn zwerfaf-
valtochten (en ik loop veel verder dan al-
leen door de Irisbuurt) de leukste mensen 
ontmoet en de interessantste gesprekken 
heb. Ik krijg ook veel ‘thumbs up’ en 
navolgers. En dat maakt het dan extra 
de moeite waard. Probeer het zelf maar 
eens uit.

Een schone wijk, een schone stad, een 
schoner milieu…. het kan wèl! 
Ik hoop je te treffen. | Cil Klaasen



In memoriam: Auto Vitesse
Recentelijk is Arnold van Os van Auto Vitesse helaas overleden. Wie wel eens 
naar binnen gluurde bij het pand aan de Lucas Gasselstraat wist dat er prach-
tige oude auto’s stonden. Bij het opruimen hebben de buren een hele collectie 
afwezigheidsbriefjes verzameld. Als een soort in memoriam aan de heer van 
Os worden deze één voor één tentoongesteld op hun raam, schuin tegenover 
kinderopvang Droomwereld: steeds een ander afwezigheidsbriefje, dus. Ze 
roepen steeds weer een glimlach op als je er voorbij loopt. In 2006 heeft de Iri-
skrant de heer van Os uitgebreid geïnterviewd – het nummer is op google terug 
te vinden door te zoeken op Iriskrant april 2006.

Ga dus allen kijken op het raam bij Lucas Gasselstraat 1 en laat je verrassen. | 
Carst de Kock



Know your Neighbor
In this English-language series, we get to know 
people from the neighborhood who are not original-
ly from the Netherlands. This time we meet Nuno 
and Nidia from Lisbon, Portugal, who moved into 
the Augustus subdivision in January. In one of the 
first face-to-face interviews in a long time (!) I met 
them and their 2-month old baby boy in their new 
home.
 
How did you end up in Eind-
hoven?
Nuno: We’ve been in the Netherlands 
for about 9 years. First, I worked at the 
European Space Agency in 2012, when 
I was living in Leiden alone for a year. 
Nidia decided to join me, and we lived in 
Delft for a few years because I found a 
job at the aerospace faculty of TU Delft.
 
Nidia: I was working at a company that 
was partly in Delft and partly in Eindho-
ven, but that is not how we ended up in 
Eindhoven. Around 2015 Nuno actually 
got an offer from Philips and six months 
later I got a job at Philips, too.
 
What do you miss about 
Portugal?
Nidia: The chaos. In Portugal you hear 
people speaking loudly to each other in 
the street and people are very lively. I 
miss that when things are so calm and 
orderly . . .
 
What did you learn about the Portuguese 
after leaving Portugal?
After seeing how direct the Dutch are, we realized that the Por-
tuguese people will try to please other people rather than say 
what they want to say, especially in the work environment.
 
What do you eat the day you go back?
Nidia: Usually grilled fish. And rissóis de camarão, which are a 
bit like bitterballen, but with shrimp. We don’t take the food in 
Portugal for granted anymore . . .
 
Nuno: Codfish. In Portugal they have many ways to prepare 
codfish! We appreciate now that we could go to the supermar-
ket in Portugal and have a huge choice of fresh fish.
 
Can you speak Dutch?
We took lessons until A2, but we don’t use Dutch at work, 
so we don’t have a lot of opportunities to use it. Most of our 
friends are internationals, and we find it hard to become good 
friends with Dutch people, but we are in contact with our new 
neighbors. We do understand some Dutch.
 
If you had a free day in Eindhoven what 
would you do?
Bike in Helmond or Nuenen, stroll around the Philips de Jong 
Park, have dinner at het Ketelhuis, catch some music at Mu-

ziekgebouw. And visit the Gin Factory here on the canal, which 
serves excellent homemade lemonade!
 
Why did you choose this neighborhood?
Until recently, we lived in the center above the Heuvelgale-
rie and we liked it. We targeted Stratum because it has easy 
access to the center, is close to nature, and is cycling distance 
from the High Tech Campus. We liked that the community in 
the Irisbuurt is so active.
 

Do you think you will be involved in the Iris-
buurt?
Yes, for sure! We have a pretty big board game hobby. We 
used to visit the Hub’s board game evenings, but they closed. 
Perhaps we can play at the Blokhut on Thursday evenings or 
set up some other game night.
 
How did you get into board games?
Nidia: When I was visiting Nuno in Leiden and he told me we 
would be playing Battlestar Galactica, I was quite skeptical, but 
then I was immediately hooked! Some people from the Euro-
pean Space Agency introduced us to this world. Funny enough, 
“Quarantine” is the name of the first game we bought when we 
started our collection. | Gisi Cannizzaro



Wij zijn eindelijk Iris 
Elektrick
Deelauto’s zijn in opkomst in Nederland. We zien 
inmiddels overal de Ambers, MyWheels en Green-
wheels staan en ook de groene deelscooters kun-
nen je niet meer ontgaan. Logisch ook, want duur-
zame mobiliteit kan niet bestaan zonder te delen. 
Maar het feit dat wij, als buurtbewoners, samen 
particulier auto’s delen: dat is toch nog steeds best 
wel bijzonder. Die trots voelden we al als autodeel-
club, maar nu hebben we een nieuwtje waar nog 
trotser op zijn…

We hebben een elektrische auto gekocht!
En het was tijd. Onze trouwe Skoda kon niet meer in zijn ach-
teruit de laatste weken. Precies op tijd kwam daar onze blauwe 
Hyundai Ioniq de hoek om. Wat een verademing om in zo’n 
mooie, moderne en comfortabele auto te rijden!

Even geduld A.U.B.
Het heeft best een tijdje geduurd voordat we over zijn gegaan 
tot de aanschaf van een elektrische auto. Zo’n ding is duur, 
daar moet flink in geïnvesteerd worden en als het om geld 
gaat, wil je dingen goed regelen. En willen we eigenlijk wel een 
elektrische auto in de buurt? Of willen we autodelen anders 
aanpakken? Om onze club sterker te maken zijn we samen aan 
de slag gegaan: wat willen we nou eigenlijk met zijn allen?

Een aantal brainstorms later waren we eruit: onze missie is 
helder en die heeft maar weinig met auto’s te maken. Onze 
diepste drijfveer is dat we de buurt leefbaar willen maken. Hoe 
we dat doen? Door het aantal auto’s in de buurt te verminde-
ren. We willen met zoveel mogelijk buurtgenoten, zoveel mo-
gelijk delen en de ruimte die ontstaat aan parkeerruimte weer 
teruggeven aan de buurt.

Nog meer energie
Daarvoor gaan we graag het gesprek aan met de gemeente 
om in de toekomst de ‘gewonnen’ ruimte terug te geven aan 
de buurt. Wat zou het mooi zijn als we dit met een nog grotere 
deelname vanuit de buurt kunnen doen. Dus als je twijfelt over 
die tweede auto: meld je aan! Wil je je auto echt niet weg doen, 
maar mogen anderen er gebruik van maken tegen een eerlijke 
kostprijs? Laat het ons weten! Wil jij proberen om helemaal 
zonder ‘eigen’ auto te leven? Probeer het gewoon (trust me, it’s 
easy)! Want die leefbare extra meters in de buurt, die zijn straks 
extra mooi als we het samen voor elkaar hebben gekregen. | 
Linda Hoogsteden



Het Koelhuis
De Concrete Cowboys, a.k.a. Gianni Jorissen en 
Patrick de Koning, zijn het brein achter het Koel-
huis. Je bent er vast wel eens langs gekomen: een 
groot betonnen blok met ernaast iets wat op een 
filmset van Mad Max lijkt. Maar achter de hekken 
schuilt een wereld vol creativiteit en entertainment.

Leuk weetje: het Koelhuis is ooit begonnen als opslag voor de 
ijstaart van Campina. Het is rond 1960 gebouwd en tot 1981 
in gebruik geweest als enorme ijskast. Daarna hebben er heel 
lang krakers in gezeten. Sinds 2019 is het dus in gebruik door 
de Concrete Cowboys.

Hun belangrijkste doelstelling is ervaringen maken, aldus 
Gianni Jorissen. Een plek waar je design en cultuur niet alleen 
kan zien, maar kan meemaken. In 2017 hebben de “cowboys” 
met hun concepten de Placemakers cultuurprijs gewonnen. Ze 
gebruiken gebouwen die in een periode zitten tussen leegstand 
en ontwikkeling op creatieve wijze. Gianni en Patrick zien het 
als een groot avontuur en gaan graag op zoek naar nieuwe 
dingen, willen iets laten zien dat nog niet vertoond is. Met grote 
en kleine(re) artiesten maken ze een mix van nieuwe dingen. 
Eindhoven is een TDK stad (techniek design en kennis) maar 
volgens de cowboys zie je dat tot nu toe er niet aan af. Ze zijn 
de eerste met een levende compositie. De meeste evenemen-
thallen zijn zwart, of donker, van binnen, maar het Koelhuis is 
compleet wit. Dit geeft het een extra dimensie en maakt het 
uitermate geschikt voor een led- of lasershow.

In de corona-tijd zijn er wel wat strubbelingen geweest maar 
Gianni en Patrick hopen weer een mooie zomer tegemoet te 
gaan. In de zomer hebben ze vooral het terras buiten open, 
maar als het straks weer kouder wordt, gaan de evenementen 
hopelijk weer meer op binnen gericht zijn. Wat kun je er nou 
van verwachten? In hun eigen woorden een mix van kunst en 
design. Een van Gianni’s favoriete projecten biedt een concre-
ter antwoord. Het was een combinatie van schilderkunst, een 
beeldhouwer en een dansgroep. Op een groot doek van 7 me-
ter hoog en nog eens 10 meter over de vloer, werd een schil-
derij gemaakt, met in het midden designwerk en een uitvoering 
van een dansgroep. Helaas kon er door de corona-perikelen 
geen publiek bij zijn, maar ze willen in de toekomst meer van 
dit soort projecten organiseren.

Op moment van schrijven werkt het Koelhuis met toegangsbe-
wijzen: je moet een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Het 
voordeel is dan wel dat binnen de hekken de anderhalve meter 
losgelaten kan worden. En ze organiseren avonden voor een 
specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de LGBTQ-gemeenschap.

Kijk voor het programma eens op www.facebook.com/koelhuis 
of op de website koelhuis.info. 



Een appje van zoonlief 
doorbreekt de stilte. 
Tussen de regels van 

het bericht door, lees ik hoe terneerge-
slagen en verdrietig hij is. Een volwassen 
vent, stoer en heel goed in staat zijn 
zaakjes te regelen. Maar soms haalt het 
leven hem even onderuit. Uit de inhoud 
van het appje blijkt dat hij onverwacht 
een urgente behoefte heeft aan andere 
woonruimte. Stilte. Want wat is er op dit 
moment moeilijker dan dat? De huizen-
markt is dramatisch. Zowel de koop- als 
de huurmarkt is dusdanig gespannen 
dat er bijna niet tussen te komen is. 
Bijna, zeg ik, want met een hele grote 
zak geld kun je nog iets. Liefst zonder 
hypotheek of op zijn minst een groot deel 
zonder hypotheek, want er wordt serieus 
overboden op de huizenmarkt. Onze 
beide zoons zijn al een poos actief aan 
het zoeken. Oudste zoon is uit nood in 
zijn huidige appartement terecht geko-
men. Met dank aan een hele vriendelijke 
kennis die zijn tweede appartement aan 
hem wilde uitlenen voor een betaalbaar 
bedrag. Inmiddels is de situatie ver-
anderd en moet hij er op korte termijn 
uit. Jongste zoon huurt voor heel veel 
geld al drie jaar een appartement met 
zijn vriendin en wil graag gaan kopen 
om samen een toekomst op te bou-
wen. Het liefst terug naar onze Irisbuurt. 
Het is gewoon niet te doen. Jongste is 
inmiddels expert op de woningmarkt. 
Iedere ochtend worden de verschillende 
apps en webpagina’s geraadpleegd op 
aanvoer van nieuwe mogelijkheden. Dat 
is het eerste spannende moment, want: 
zit er iets bij dat ze kunnen betalen? Als 
ze snel genoeg reageren mogen ze naar 
de bezichtiging. Joeheee gelukt, dat 
was het tweede spanningsmomentje. 

Na de bezichtiging een bod uitbrengen. 
Wikken en wegen. Hoeveel kunnen ze 
overbieden? Hoeveel ze willen overbie-
den is eigenlijk niet eens meer de vraag. 
Maximale inzet als je sowieso een kansje 
wilt maken. Vaak wordt er bijna een ton 
meer geboden dan de vraagprijs. Dat 
moet spaargeld zijn, want een hypotheek 
voor overbieden ga je niet krijgen. Als 
dan eindelijk het bod is uitgebracht, volgt 
de spanning van het wachten. Was het 
genoeg? Helaas blijkt het bod vaak niet 
- of nét niet - voldoende te zijn geweest. 
Alle opgebouwde spanning loopt als een 
lekgeprikte ballon weg. Weer niets. De 
teleurstelling is iedere keer weer onver-
minderd groot. Ze hadden het huis in 
hun hoofd al ingericht. De koopprijzen 
zijn ronduit bizar te noemen. Gek genoeg 
vonden wij dat indertijd ook. Vergeleken 
met de huidige prijzen hebben wij een 
schijntje betaald. Voor dat bedrag zou ik 
nu graag tien huizen willen kopen. Daar 
staat tegenover dat wij een hypotheek-
rente van 9% betaalden. Dat is ook wel 
even anders nu. 

De sociale woonsector biedt ook al 
weinig soelaas. Een inschrijving van 
drie jaar is een lachertje. Het aanbod in 
verhouding tot de vraag overigens ook. 
Het wil maar niet lukken. Huisvesting is 
een basisbehoefte. Volgens de piramide 
van Maslow is het na eten en drinken 
zelfs de grootste behoefte van de mens. 
In een eerste wereldland zoals Neder-
land zou je toch mogen verwachten dat 
daarin voorzien kan worden. De huizen 
zijn er gewoon niet. Niet alleen in de 
steden maar ook daarbuiten is een groot 
tekort. Vrienden in Zeeland kunnen ook 
geen huis vinden. Een bevriend stel dat 
wil gaan scheiden is gedwongen om bij 

elkaar te blijven wonen bij gebrek aan 
mogelijkheden. Met drie kinderen terug 
naar je moeder is een optie, maar voor 
geen van de betrokkenen een aangena-
me optie. Mijn zoons mogen altijd terug 
naar huis komen, met of zonder vrien-
din. Is het wat manlief en ik fijn zouden 
vinden? Dat vraag je je als moeder niet 
eens af. Ze zijn altijd welkom, maar daar 
worden ze ook niet echt gelukkig van. 
Ik sprak een jongen die persé niet terug 
wilde naar zijn ouders. Hij ging weg bij 
zijn vriendin en is op straat gaan leven. 
Hoezo dan? In ons land? Het land van 
de hoge belastingen en ‘goede’ voor-
zieningen? Natuurlijk, mensen moeten 
voor zichzelf zorgen. Hun eigen boontjes 
doppen en het doen met wat ze hebben. 
Ik gun mijn kinderen, ieders kinderen, 
zoveel meer dan dat. Ik gun ze dat ze 
hun kinderen niet in een tweekamerflatje 
groot hoeven te brengen. Ik gun ze een 
tuintje met gras om met blote voeten 
in te kunnen lopen. Ik gun ze een eigen 
plek om hun leven in te richten en rich-
ting te geven. Het hoeft niet heel groot 
te zijn en ook niet luxe. Gewoon, zoiets 
als onze wijk. Warm, betrokken, af en toe 
kritisch, behulpzaam, groen en een tikje 
kneuterig. Een eigen plekje in deze grote 
egoïstische wereld. Een veilige haven. 
Ik gun het iedereen, een eigen huis, een 
plek onder de zon…..

 Column Een huis onder de zon
Door Jorinde

Colofon

Oplage

1350

Redactie 

Henk Kok, Els Castelijns, Jo-

rinde Panken, Gisi Cannizzaro, 

Zubin Nayak, Suzanne van den 

Heuvel, Linda Hoogsteden, 

Younes Riad (opmaak), Hedwig 

van Driel (correctie), Jannie 

Engels (hoofdredactie)

Tips, ideëen, artikelen 

en nieuwe redactieleden zijn 

altijd welkom!


