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Iriswijk voor beginners

Wat je moet 
weten over de wijk
De Iriswijk bestaat uit 3 buurten: Cingelshouck, Irisbuurt en de 
havensingel. Deze buurten hebben alle drie een eigen bewoners-
organisatie, maar komen samen bij onze gezamenlijke krant (de 
Iriskrant) en in de Blokhut als buurthuis.

Wil je snel op de hoogte zijn van alles wat wijkgenoten organiseren? We hebben 
een actieve Facebookgroep: Oog voor de Irisbuurt.

De Blokhut
Onze normaal gesproken bruisende blokhut begint weer langzamerhand te ope-
nen na 1,5 jaar stilte. Wat kun je daarvan verwachten?
Nou, om te beginnen is het buurthuis ook van jou! We vinden het tof als je iets wil 
organiseren voor de buurt. Een lezing, een vergadering over groene daken, een 

Verder in dit nummer

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

Iriswijker voor altijd
Starten in Augustus
ZZP’er en Iriswijker?
Zonnebloemen!
BWO in de Irisbuurt
Know your neighbor 
(in English)

Iriscamping 2021
De blokhut ontwaakt
Iris Elektrick
Column

Lees verder



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

sportclubje of wat dan ook: kom gerust! 

Nog een mooi feitje over de Blokhut: 
in tegenstelling tot sommige andere 
buurthuizen krijgen we geen grote sub-
sidies, maar betalen de vrienden van 
de Blokhut een deel van alle kosten. 
En die vrienden… zijn onze wijkbewo-
ners! In ruil voor een kleine bijdrage 
kan je makkelijk bijvoorbeeld statafels 
en dergelijke lenen. Of bijvoorbeeld de 
Blokhut afhuren! En dan hebben we 
natuurlijk ook nog eens per jaar het 
grote vriendenfeest (afgelopen jaar op 
25 september.)
vriendenvandeblokhut@gmail.com

Voor Kids!
Onze fijne Maura organiseert bijna 
elke woensdag de kindermiddag in de 
Blokhut tussen 13.00 en 16.00. 

Van ruilen komt 
geen huilen
Ben je op zoek naar nog wat leuke 
plantjes of heb je plantjes over? We 
hebben een plantenbieb bij de Du-
kaatstraat 10!

Onze Noor heeft weer een supermooie 
nieuwe bieb gemaakt waar je jouw 
boeken kunt ruilen tegen een nieuw 
exemplaar. Je kunt hem vinden op de 
Lodewijk Houbenstraat.

Autodeelclub
Leven in de stad gaat niet over rozen 
als het om auto’s gaat. Te weinig 
parkeerplekken (en het besef dat er 
behoefte is aan echte leefruimte voor 
de buurt in plaats van extra parkeer-
plekken) heeft een groepje iriswijkers 
bij elkaar gebracht en geleid tot het 
ontstaan van: Iriselektrick! Inmiddels 
hebben we een mooie elektrische 

auto gekocht en gebruiken we nog 
meer auto’s uit de buurt samen. Dus 
overweeg je een auto of gebruik je wel 
eens commerciële deelauto’s? Kom bij 
Iriselektrick! Zo help je mee om onze 
straten leefbaar te houden en parkeer-
problemen op te lossen. Ook wanneer 
je jouw auto wil delen met buurtbewo-
ners horen we graag van je, natuurlijk.
mail@iris-elektrick.nl

Groen, groener, groenst!
Bij de Blokhut hebben we het grote ge-
luk dat we een supergrote tuin hebben, 
die we dan ook nog 100% inzetten! We 
hebben in de buurt een moestuinclub 
die elke week werkt aan de tuin om te 
genieten van de opbrengst. Hou je van 
tuinieren en van echt verse groenten? 
Kom lekker wekelijks tuinieren dan 
bij de Blokhut. Informatie via Jonne-
ke (via de Facebookgroep) Ook ben 
je altijd welkom om je handen uit de 
mouwen te steken bij de vlonder, waar 
we samen een mooie vlonder hebben 
gemaakt en de tuin onderhouden (met 
dank aan Esther!)

En nog veel meer!
Iriseetidee, de speeltuinwerkgroep, de 
Geldropsewegkunstenaars, Haloween, 
Pasen, nieuwjaarsborrel, kroegquiz, Iri-
scamping, Plug & Play, het Iriskoor etc 
etc etc.. Altijd wel iets leuks te beleven!
Lijkt het je leuk om in 1 van deze initi-
atieven te helpen of heb je zelf een tof 
idee waar je hulp bij nodig hebt? Laat 
het bijvoorbeeld weten via de Face-
bookgroep: Oog voor de Irisbuurt.

Wil je een (nieuw) initatief terugzien in 
de Iriskrant? Schrijf er een leuk stuk 
over en stuur het (met foto) op naar de 
iriskrant. -Linda
irisbuurt.nl/iriskrant

Iriswijker 
voor altijd 
Ik sprak met één van de langst 
levende geboren en getogen 
Iriswijk-bewoners, Rinus Smits. 
Hij woont op de Voorterweg 
in het voormalig huis van zijn 
ouders, nadat hij in de Schalm-
straat op 28 april 1937 ter we-
reld kwam, als één na jongste 
van zes kinderen.
We zouden praten over de 
geschiedenis van de wijk, maar 
uiteindelijk werd het een ge-
sprek over Philips, de wijk, de 
oorlog en de tijd daar direct na.

Rinus heet eigenlijk anders, “maar toen 
mijn vader mij ging aangeven bij de 
burgerlijke stand wilde hij per se dat ik 
Maria, Martinus Smits zou heten. Mijn 
ouders dachten dat ik een meisje zou 
zijn en hadden mijn naam al gekozen, 
dus vandaar”. Maar iedereen noemde 
hem later Rinus.”Dus dat heb ik maar 
zo gehouden”. Zijn vader werkte bij 
Philips, zijn moeder was naaister. Toen 
Rinus dertien jaar 
en acht maanden 
oud was ging hij 
naar de ambachts-
school van Philips. 
Vier jaar later was 
hij klaar en trad hij 
in full time in dienst 
bij Philips. Zijn 
43-jarige carrière 
begon.

De oorlog en de 
periode daarna
Herhaaldelijk zegt Rinus tegen mij dat 
hij iets niet meer weet. Niet zo vreemd 
voor een 84-jarige. Rinus: “maar 
sommige dingen vergeet je nooit”. 
Rinus was bijna zeven en een half toen 
Eindhoven werd bevrijd. Toch weet 
hij nog precies dat op de hoek van 
de Voorterweg en de Geldropseweg 
het dode paard van de melkboer lag. 
Levendig zijn ook de herinneringen 
aan een nacht schuilen voor granaten 
in de greppel, waar nu de loods van 
metaalbedrijf Harks staat. En dan zijn 
er de verhalen over zijn oudste broer 
die achttien jaar oud, alleen vertrekt 
naar Australië. Rinus: “Daarna gingen 
mijn andere broer en zus ook, want na 
de oorlog was er niets en aan alles te 
kort”. Ze wonen er nog steeds, hij zag 
ze acht jaar geleden voor het laatst, 

maar belt ze wel af en toe. Gebruikt hij 
daarvoor de computer? “Nee daar snap 
ik niks van”, zegt deze man van de 
toegepaste techniek.
Door de woningnood in de jaren ‘50, 

woon-
de 
Rinus 
en zijn 
vrouw, 
evenals 
zijn zus 
en haar 
man, 
jaren-
lang in 
bij zijn 

ouders. Toen die naar een bejaarden-
woning verhuisden kocht hij de woning. 
Na een tijdje verhuisden zijn zus en 
haar man naar een eigen woning.
’s Avonds zat iedereen voor het huis 
op straat. Men kletste wat, maar van 
niemand weet hij meer welk beroep ze 
hadden. Wel van de middenstanders 
die met hun winkels vooral aan de even 
kant zaten. Ik noteerde rijschoolhouder, 
schildersbedrijf, fietsenwinkel, slijterij, 
postkantoor, slagerij, bakkerij, wonin-
ginrichting, bandencentrum.

43 jaar Philips
Rinus heeft zijn hele leven voor Philips 
gewerkt. Hij is een man met handen die 
alles kunnen maken. Bij Philips bouwde 
hij samen met ontwerpers aan nieuwe 
machines voor de productie van nieu-
we producten, zoals lampen. Daar is hij 
nog steeds trots op. Ook werd Rinus 

door zijn bazen vaak naar de produc-
tielocaties van Philips in o.a. Aken, 
Stadskanaal of Drachten gestuurd. Dan 
moest hij zo snel mogelijk machines 
die stillagen weer aan de praat krijgen. 
“Ja dan zaten daar twintig werknemers 
niets te doen, dus snelheid was alles. 
Was het euvel verholpen, dan mocht 
ik op kosten van de baas luxe uit eten 
gaan”, vertelt hij. Maar later dan 22.30 
werd het niet. “Morgens wilde ik er 
namelijk fris en op tijd weer staan”. 
Na 43 jaar werken ging hij op zijn 56e 
met pensioen. Van Philips mocht hij 
iedereen uitnodigen. Dus dat afscheid 
ging in stijl. Veel Iriswijkers waren van 
de partij.

Motorrijden
Rinus was lange tijd een fervent 
motorrijder. Norton, Triumph en zijn 
laatste een BMW. “Maar die moest 
ik wegdoen”, want die werd hem te 
zwaar. Als er iets mechanisch kapot 
ging, kon Rinus dat zelf maken. Achter 
in de tuin van zijn huis laat hij mij zijn 
ruime werkplaats zien, met draaibank, 
freesmachine en alle benodigdheden 
op voorraad. Hij geeft mij (en mijn twee 
linkerhanden) een kleine demonstratie. 
“Maar nu is het goed genoeg geweest, 
ik zou mijn spullen het liefst verkopen”.
Drie Bavaria’s later ga ik huiswaarts, 
verrijkt met verhalen van voor mijn tijd. 
“Gezellige avond, wat hebben we het 
toch goed”, zegt Rinus ter afscheid. Dat 
kan ik alleen maar beamen. -Henk

Rinus was bijna zeven en 
een half toen Eindhoven 
werd bevrijd: “Sommige 
dingen vergeet je nooit”



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

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Jawad naaiatelier
Geldropseweg 53

5611 SC Eindhoven

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

•  onderhoud
•  APK-keuring
•  schadeherstel
•  banden
•  in- en verkoop 
 personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Drie hotspots waar volgens Daphne en Alexander iedere nieuwe 
Eindhovenaar naar toe moet gaan.
1. Drinkerspub drinkerspub.nl (in combinatie met het naastgele-

gen De Burger deburger.nl)
2. Stadsbrouwerij Eindhoven cafe100watt.nl
3. Calypso bistrocalypso.nl (voor de vegans onder ons)

Starten in 
Augustus 
Alexander van Geel (28) en 
Daphne van Abswoude (28) 
wonen al vanaf dag één in 
een van de hoekwoningen van 
Augustus. Beide komen van 
origine niet uit Eindhoven. De 
Iriskrant vroeg zich af hoe het 
stel integreert in de lichtstad en 
onze mooie nieuwe wijk.

Daphne: “Ik ben geboren in Fries-
land, in Franeker om precies te zijn. 
Daarnaast heb ik ook in Groningen 
en Amsterdam gewoond, maar ben ik 
uiteindelijk in Leiden terecht gekomen 
waar ik mijn master Latijn en Grieks 
heb gehaald. Terwijl ik studeerde 
werkte ik ook bij een bedrijf dat exa-
mentrainingen geeft en daar ben ik zes 
jaar geleden Alexander tegengekomen. 
Hi hi, en van het een kwam het ander. 
Toen we beide klaar waren met onze 
studies zijn we op zoek gegaan naar 
een leuke plek om te wonen.”
Alexander: “Ik kom oorspronkelijk uit 
Rijen bij Gilze en studeerde in Delft 
toen ik Daphne leerde kennen. Na onze 
studie lag Nederland voor ons open. Ik 
ben uiteindelijk als teamleider bij ASML 
gaan werken en dat deed ons besluiten 
om in Brabant te gaan wonen. In eerste 
instantie in Rijen, waar we in het huis 
van mijn ouders ‘gekampeerd’ hebben 
als zij er niet waren. Dat gaf ons de 
gelegenheid om op zoek te gaan naar 
een geschikte plek om te wonen. Snel 

werd duidelijk dat dat Eindhoven zou 
worden. En toen we een rondje door 
de stad fietsten wisten we het zeker: 
Stratum was het stadsdeel waar onze 
harten sneller van gingen kloppen.”

Daphne: “Het fijne aan Stratum is dat 
je hier overal oude bomen hebt.”

Alexander: “Toen we Augustus ont-
dekten waren we onder de indruk. Het 
stond ons, als niet-Eindhovenaren, heel 
erg aan om in een nieuwe wijk te gaan 
wonen waar iedereen tegelijkertijd een 
nieuwe start maakt en waar dus snel 
contact is.”
Daphne: “We kregen de sleutel van 

ons huis op 15 december en hadden 
eigenlijk nog niets. We woonden hout-
je-touwtje of studentikoos, net hoe je 
het noemen wilt, bij de ouders van Al-
exander en dachten: we kunnen net zo 
goed houtje-touwje in ons nieuwe, nog 
niet afgebouwde, huis gaan wonen. 
Dus we zijn hier een paar dagen nadat 
we de sleutel kregen meteen gaan 
wonen en hebben hier oud en nieuw 
gevierd zonder dat we een keuken had-

den. We kenden niemand en hebben 
toen maar overal waar licht brandde 
aangebeld. We wisten dat iedereen een 
beetje in hetzelfde schuitje zat als wij. “
Alexander: “Dat was inderdaad een 
leuke tijd. Eigenlijk heb je alleen een 
bed, bad en magnetron nodig om te 
overleven. Zo hebben we een paar we-
ken geleefd. We belden zoals Daphne 
zei overal aan waar licht brandde en 
als je dat maar lang genoeg volhoudt 
dan ken je binnen de korttse keren de 
halve wijk.”
Daphne: “De overgang van het dorpje 
Rijen naar de grote stad was groot. De 
enige reden daar om naar buiten te 
gaan was om naar de sportschool te 

gaan. In Eindhoven zijn de 
mogelijkheden oneindig. 
Waar ik helemaal blij van 
word is het grote aantal 
restaurants waar je bij 
Thuisbezorgd.nl kan bestel-
len. We zijn echt van 3 res-
taurants in Rijen, naar 300 
restaurants in Eindhoven 
gegaan. HEERLIJK! Die 
overgang van bijna niets 
naar een overvloed aan 
mogelijkheden is voor mij 

iets waar ik heel gelukkig van word.”
Alexander: “Wat ik het leukst vind is 
dat, ondanks dat Eindhoven een echte 
stad is, het toch nog een dorps gevoel 
heeft. Als je op zaterdag door het 
centrum loopt kom je altijd wel iemand 
tegen die je kent. Dat vind ik gezellig.”

Daphne: “En de mensen groeten el-
kaar hier op straat. In welke stad zie je 
dat nu nog? -Serge

Buurtinfo

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

ZZP’er en Iriswijker?
De Irisbuurt is zo’n leuke wijk met zoveel leuke mensen. Er is 
diversiteit, er zijn veel creatievelingen, mensen met mooie ideeën 
en initiatieven.  En... we kennen in onze wijk allemaal wel iemand 
met een leuk eigen bedrijfje. Van die eenpitters die keihard werk-
en en eindeloos kunnen vertellen over wat hen drijft. Of enthousi-
astelingen die naast hun baan nog een klein bedrijfje runnen. Die 
mensen willen we de komende tijd graag in het zonnetje zetten in 
de Iriskrant. 

We willen de rubriek graag zo divers mogelijk invullen en zoek-
en dus verschillende bedrijfjes in allehande sectoren. Wat? Dat 
maakt niet uit. Als de eigenaar van het bedrijf maar enthousiast is. 
Ken jij of ben jij een zzp’er die graag wil vertellen over zijn of haar 
bedrijf? Laat het ons weten, dan maken we een afspraak voor 
een interview en een fotootje! -Janne“We zijn van 3 restarants 

in Rijen naar 300 
restaurants in Eindhoven 
gegaan. HEERLIJK!”



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, 

Leenderweg 119, Eindhoven

Kim 
heeft
HULP

Computerhulp 
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op pchulp.com of 
bel vrijblijvend 040-2138800

Winnaar 
zonnebloemwedstrijd!
Als je door de Iriswijk wandelt, valt het wel op: overal staan 
zonnebloemen! Aan de zonnebloemwedstrijd, een initiatief 
van de Bewonersorganisatie, is dan ook veel gehoor gegeven. 
Uiteindelijk is het meetteam bestaande uit Sabien, Herman en 
Carst op 11 september de wijk ingetrokken om de zonnebloemen 
op te meten. Winnaar is de familie Bles uit de Godschalk 
Rosemondtstraat met een zonnebloem van maar liefst 2.56 meter 
hoog. -Carst

Hier vind je het filmverslag van de meetsessie:
https://youtu.be/5KvWBZW6YFU 

BWO in de 
Irisbuurt
Wist je dat deze mooie Irisbuurt een 
bewonersorganisatie heeft? De bewon-
ersorganisatie (BWO) in de Irisbuurt 
richt zich vanaf de oprichting in 2005 
op de leefbaarheid en meer samen-
hang in de buurt. Nieuwe initiatieven en 
activiteiten kan de BWO ondersteunen 
en in bemiddelen. Want waar mogelijk 
zoekt de BWO de samenwerking op 
met de gemeente en andere partners 
in Eindhoven die kunnen bijdragen aan 
het welzijn in de Irisbuurt. 

Op dit moment spelen er de volgende 
zaken in de Irisbuurt waar de bewoner-
sorganisatie betrokken bij is:
Nieuwbouw Stuiverstraat 82-88. Bij 

elkaar brengen van de buurtbewoners 
en meehelpen in het overleg met ge-
meente en projectontwikkelaar;
Herinrichting Gabriel Metsulaan. 
Adviseren van de gemeente samen 
met de bewonersorganisatie van de 
Cingelshouck en de verkeerscommis-
sie van de Gabriel Metsulaan;
Knooppunt Hugo van der Goeslaan. 
Vanuit de gemeente wordt een studie 
verricht voor het verbeteren van de 
verkeerssituatie rondom de Hugo van 
der Goeslaan. De BWO is hierbij als 
klankbord betrokken; 
Herinrichting Geldropseweg. In samen-
spraak met de bewonersorganisatie 
van de Rochusbuurt kleine optimalisa-
ties en afstemmingen tijdens de bouw 
en het verkennen van de mogelijkheid 
om middels kunst de weg ‘ons’ toe te 
eigenen.  
Hoogbouw en inspraak bij verdichtings-
visie Eindhoven

Ontwikkeling Campinaterrein. Sinds de 
eerste verkenning vanuit de gemeente 
is de BWO betrokken als klankbord.

Ook ondersteunt de bewonersorgan-
isatie de afgelopen tijd initiatieven 
van mensen uit onze buurt zoals de 
uitbreiding van de buurtbibliotheek, 
Iriscamping bij de Blokhut, de zonne-
bloemwedstrijd en het opwaarderen 
van de boomspiegels met bloemen en 
planten in de buurt.

Heb jij een idee voor een activiteit in de 
buurt of heb je een vraag? 
Je kunt contact opnemen met 
Maarten door een email te sturen naar 
maarten@irisbuurt.nl. -Linda

Een spel

Is het leven soms ’n blije lach
of is het gewoon maar een spel
Ja ik ben blij dat ik leven mag
maar soms vergeet ik dat wel

Toon Roosen
Iris Art

Oplage 
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Iriscamping 2021
Wat was de iriscamping weer fijn!

Bedankt allemaal voor de gezelligheid.
We hebben genoten van de heerlijke pizza’s, dank Sabien & Carst. 
Het circusoptreden van Camiel, Nora en Kobus was fantastisch!

En dank aan de Jumbo Geldropseweg voor de sponsoring.
Het was weer fijn bij onze Blokhut, tot volgend jaar!
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Know your 
Neighbor
In this English-language series, we get to know 
people from the neighborhood who are not 
originally from the Netherlands. This time we 
meet Ana Maria from Alajuela, Costa Rica, who 
moved into an apartment on the Geldropseweg 
in January with her Dutch boyfriend Vincent. 
Over a Brabantse bolus, I learned that she is 
half-Dutch, and has moved seven times in the 
last eight years.

How did you end up in the Netherlands?
After finishing high school, I decided to study in the Nether-
lands, so I moved in with a Dutch aunt of mine in Amsterdam.

You have family in the Netherlands?
Yes, my father was Dutch, from Drenthe. Back in the 70s 
and 80s, he travelled around to places like Sri Lanka and 
Brazil working on farms. In Costa Rica he met my mother. He 
passed away when I was little. I visited Dutch family when I 
was nine years old and again when I was a teenager. 

Did you learn Dutch as a child?
My father spoke Spanish and Dutch to me and my brothers. 
When I came here, I heard little phrases, like “slaap lekker,” 
that were hidden in my brain! Now I am able to understand 
almost everything and can have small talk – but I wouldn’t be 
able to work in Dutch.

What did you think of the Netherlands?
As a child, I thought it was the cutest thing that the traffic 
light had a little picture of a bike on it. I went home and told 
everyone! I also thought it looked like a Hansel and Gretel 
fairy tale. Houses were made of bricks, like the house of the 
Little Pig who built his house correctly! 

When I visited as a teenager, I cried when I put my hands in 
snow because they had never been that cold before. My oma 
had to get me gloves . . .

And now what strikes you about the 
Netherlands?
The Dutch can do festivals, but not smaller parties. In Costa 
Rica, being around family should be joyous, with music, full 
of laughter, people teasing each other, doing silly things.

I realized living here that I am friendly from the start, while 
the Dutch need more time. I am changing, though, because 
when I am in Costa Rica, everyone immediately treats me as 
a best friend and it can feel intense.

How did you end up in Eindhoven?
After Amsterdam I moved to Den Bosch to study agri-busi-
ness. For that, I did a semester in Vietnam and Costa Rica, 
where I lived in rural areas and did gratifying work involving 
supply chain management of crops. 

I then got a job in The Hague importing organic, fair trade 
crops from Latin America. But I only worked and slept. I 
missed my network of amazing international and Dutch 
friends who I had made in Brabant, including my boyfriend 
Vincent, from Veghel. I started a study program in Venlo, and 
Vincent works in Helmond, so we decided to live in Eind-
hoven. 

What do you think of Eindhoven?
I actually like it! It is not as picturesque as other Dutch cities, 
but I like the industrial, underground vibe, like in Strijp-S. We 
chose the Irisbuurt because it is a nice neighborhood, close 
to the station and within the ring.

Do you think you will be active in the 
Irisbuurt?
We wandered into the Blokhut garden once and talked to 
a nice lady. I do composting on my balcony and have too 
much, so now I bring it to the Moestuin. I also really like the 
Iris Elektrick initiative and might join someday. -Gisi

“When I visited as a 
teenager, I cried when I put 
my hands in snow because 
they had never been that 
cold before”

Irisbuurt agenda

25 oktober, 9 en 22 november 
Tepetitie Iriskoor. Met name 
heren gezocht die mee willen 
zingen.

9 november en 14 december 
Pubquiz

17 december
Kerstdiner

Diverse donderdagavonden 
Irisbuurten. Houd hiervoor  
Facebook in de gaten.

Verder staan we altijd open 
voor initiatieven uit de wijk.

Iriscamping 2021
Wat was de iriscamping weer fijn!
Bedankt allemaal voor de gezelligheid.
We hebben genoten van de heerlijke pizza’s, dank Sabien & 
Carst. 
Het circusoptreden van Camiel, Nora en Kobus was fantastisch!
En dank aan de Jumbo Geldropseweg voor de sponsoring.
Het was weer fijn bij onze Blokhut, tot volgend jaar! 



De Blokhut 
ontwaakt
Heel langzaam komt Nederland weer uit de 
corona-winterslaap. Op 25 september werd de 
anderhalvemeter-regel opgeheven; we mogen 
weer met meer mensen kroeg en restaurant in. 
Wel voorlopig nog pas na het tonen van een 
QR-code die laat zien dat je gevaccineerd bent, 
corona gehad hebt of dat je negatief getest 
bent. Daarmee gaat ook ons eigen buurthu-
is weer open! De aanvragen voor feestjes en 
recepties stromen weer binnen, de pubquiz 
gaat hopelijk op 14 oktober weer van start, er 
zijn weer diverse kindermiddagen geweest en 
we hebben tegen de tijd dat deze krant op de 
mat valt hopelijk een spetterend Vrienden van 
de Blokhutfeest achter de rug. Hieronder kun je 
meer lezen over de aankomende activiteiten.

Kindermiddagen
Ook de kindermiddagen zijn weer van start. Kinderen kunnen 
er met hun ouders op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur 
terecht. Er zijn al pannenkoekmiddagen geweest, er worden 
muziekinstrumenten gemaakt, er is pret met stofbewerken… 
en nog veel meer!

Muziekmiddagen
Het idee is ook om wat vaker op zondagmiddag iets met 
muziek te organiseren. Op 17 oktober wordt het zangproject 
‘Rebellen en Dwarsdenkers’ onder leiding van Lizzy Kean 

uitgevoerd en we zijn nog in onderhandeling met de blues-
band Chicago Capitols om in het weekend van 22 en 23 
oktober op te treden. 

Vrijdag jeugdhonk
Medio september is in het Zodiac (het kleine vergaderzaaltje 
in de Blokhut) een experiment gestart met een jeugdhonk. 
Dit keer onder leiding van voetbalkunstenaar Ballieman. De 
jeugd kan er op de Playstation Fifa spelen of zomaar wat 
rondhangen.  Het jeugdhonk is open op vrijdagmiddagen 
van 15.00 – 17.30 uur.. 
Ballieman (Ahmet) is inmiddels beroemd geworden op 
Youtube en Instagram met zijn voetbalfilmpjes. Zoek op 
Ballieman Eindhoven en je kunt zijn trucs bewonderen. Het 
voetbalveldje in het Speelbos is deze zomer omgedoopt 
tot Balliemanplein, en daar kun je hem vaak op woensdag-
middag vinden. Hij is nu bezig om een voetbalschool op te 
zetten bij diverse voetbalclubs in Eindhoven.

Pubquiz
Onder leiding van quizzmiss Jonneke Reeser vindt iedere 
tweede dinsdag van de maand de Iriswijk Pubquiz plaats. 
Vorm een team van 5 personen en doe mee! Of loop binnen 
en sluit je aan bij een team.

Informatie
Kijk voor het laatste nieuws van de Blokhut op de Facebook-
pagina , www.facebook.com/blokhutIrisbuurt of de Face-
bookgroep Oog voor de Irisbuurt. Heb je een idee voor een 
activiteit? Stuur dan een mail aan vriendenvandeblokhut@
gmail.com. -Carst

Stichting 
Iris Elek-
trick wil 
groeien
Eind juni kocht het Bestuur van 
Iris Elektrick haar eerste elek-
trische auto. Tweedehands en 
met vereende krachten betaald. 
De aanwinst wordt geladen op 
Voorterweg 207, aan een eigen 
laadpaal, die wordt gevoed met 
eigen groene stroom. Goedko-
per en duurzamer kan het niet. 
Is het werk van de stichting nu 
gereed? “Nee helemaal niet”, 
zegt voorzitter Rik van der 
Velden. We spreken met twee 
bestuursleden.

Doel achter Stichting Iris 
Elektrick
‘De Stichting Iris Elektrick heeft een 
brede doelstelling. Wij pakken alle acti-
viteiten aan die bijdragen aan verduur-

zaming van onze wijk’, vertelt Rik. ‘In 
2018 werd begonnen met deelmobiliteit 
in coöperatief verband. Op dit moment 
is er één deelrijdersgroep actief - Iris 
#1 - met twee auto’s. De nieuwe twee-
dehands elektrische Hyundai Ioniq in 
kwiek blauw en de fossiele Toyota Aygo 
in deftig grijs/blauw. Beide auto’s rijden 
ca. 18.000 km per jaar. Ze staan op de 
Voorterweg en de Gabriël Metsulaan. 
Vijftien rijders afkomstig uit twaalf huis-
houdens gebruiken deze auto’s geza-
menlijk. Dat blijkt prima te werken’. Dit 
is dus geen autoverhuur en geen pro-
fessionele aanbieder, die er geld mee 
verdient? ‘Nee, het is een coöperatief 
initiatief van bewoners, die elkaar via 
het initiatief hebben leren kennen en 
die delen belangrijker vinden dan bezit-
ten’. Penningmeester Zubin Nayak, die 

net binnenloopt, vult aan: ‘Bovendien 
willen we in de wijk het aantal auto’s 
beperken, want er wordt al zoveel van 
de openbare ruimte opgeslokt door de 
straten en de parkeervakken. Bedenk 
maar eens wat wijkbewoners zouden 
kunnen doen met al die vrijkomende 

verkeers- en parkeerruim-
te!’

Expert kennis 
De bestuursleden zijn 
inmiddels ware experts ge-
worden op autodeelgebied. 
Hun ervaringen delen zij 
graag met wijkbewoners, 
die ook auto’s willen delen. 
Rik: ‘Onze auto’s rijden 
momenteel voor 30ct/km 

en dat is echt heel weinig. Iedereen die 
zijn auto eerlijk afschrijft is meer, en 
afhankelijk van de luxe soms zelfs veel 
meer kwijt. In publicaties in vakbladen 
wordt vaak gesteld dat wie een nieuwe 
auto rijdt één van elke vijf werkdagen 
werkt voor de betaling van z’n auto’.

Ook meedoen?
Meedoen met Iris Elektrick kan op 
verschillende manieren’, zegt Zubin. 
Het kan door je aan te sluiten bij Iris #1. 
Zij zoeken nog naar nieuwe deelrijders, 
het liefst rijders die meer dan 1500 km 
per jaar rijden en ook bereid zijn deel te 
nemen aan de aankoop van een auto.
Rik: ‘Je kunt ook kleinschalig beginnen 
door zelf een deelgroep te starten, 
bijvoorbeeld met een paar buren. Zo 
begonnen wij Iris #1 ook vier jaar gele-

den’. Die kennis zegt hij graag te delen: 
daar is de overkoepelende stichting Iris 
Elektrick tenslotte voor opgericht.
Tot slot: rijd je zelf eigenlijk zo weinig, 
dat je je een dief voelt van je eigen 
portemonnee, zoek dan contact. Het 
bestuur kijkt graag hoe we inbreng van 
jouw auto met verdere groei kunnen 
combineren. -Henk

Heb je meer vragen, kijk op de website: 
iris-elektrick.nl/contact
(also in English)

 

Het is een initiatief van 
bewoners die delen 
belangrijker vinden dan 
bezitten



 Column De waarheid
Door Jorinde

Dit boek is in essentie 
mijn waarheid. Er bestaat 
niet één waarheid. 

Ieder mens heeft zijn eigen beleving 
en daardoor zijn eigen waarheid. De 
waarheid is ook niet statisch. Nieuwe 
inzichten veranderen de waarheid. Mijn 
waarheid heeft pijn gedaan en doet dat 
nog steeds. Gelukkig steeds minder. 
Met deze tekst begint het boek Moed-
erziel dat ik schreef over mijn jeugd 
met een narcistische moeder en een 
ontoereikende vader. De waarheid 
van mijn broer en mijn zus kwamen 
in grote lijnen overeen met de mijne. 
Zij vonden echter dat ik nog mild was 
geweest in mijn vertelling. Misschien 
was ik gebeurtenissen uit het verleden 
vergeten, details of belangrijke zaken. 
Dat kan. We waren kinderen en herin-
neren ons niet meer alles. We hebben 
onze gezamenlijke, maar ook onze 
eigen herinneringen. Misschien was 
ik er niet bij, toen zij een gebeurtenis 
beleefden. Of misschien was ik er met 
mijn gedachten niet bij. Lette ik op iets 
anders. 

Een jaar of tien geleden zat ik met 
mijn vader aan tafel. Hij zei toen dat er 
verschillende versies van de waarheid 
kunnen zijn. ‘Nee’, zei ik, ‘je bedoelt dat 
de waarheid in het midden ligt’. Maar 
nee, dat was niet wat hij bedoelde. Hij 
bedoelde dat iedereen zijn eigen waar-
heid heeft. Zijn of haar eigen beleving 
van hoe een situatie was. Ik vond dat 
toen moeilijk te bevatten. Inmiddels 
begrijp ik het wel. Mensen beleven 
en interpreteren een situatie vanuit 

hun eigen perspectief. Voorbeeld: 
een oudere man met een blik bier in 
zijn hand valt op straat en blijft liggen. 
De ene persoon ziet een alcoholist 
die stomdronken omvalt. De andere 
persoon ziet een oude hulpeloze man 
die zijn evenwicht verloor en toevallig 
een blikje in zijn hand houdt. Zo zijn er 
vast nog veel meer versies te bedenk-
en. Met zekerheid is nooit te zeggen of 
hij is gevallen omdat hij zijn evenwicht 
verloor of om een andere reden. Ook is 
niet aantoonbaar of de alcohol een rol 
heeft gespeeld. Meer feitelijke ken-
nis kan een ander licht op de situatie 
werpen maar het kan niet alle mogelijk-
heden uitsluiten. Terugblikkend op deze 
situatie kan, afhankelijk van je stem-
ming, de gebeurtenis verder gekleurd 
worden. Ben je in een neerslachtige bui 
dan wordt de situatie grimmiger en in 
een positieve bui was het wellicht een 
vrolijke oude man die weliswaar geval-
len was, maar het viel allemaal mee, 
dus eind goed al goed. Door meer 
aandacht te besteden aan de positieve 
aspecten van een periode kun je je her-
inneringen dus beïnvloeden. Natuurlijk 
zijn er feitelijke gebeurtenissen die we 
als waarheid kunnen bestempelen. ‘De 
man viel’, is een feitelijke gebeurtenis.  
Wat de oorzaak ook geweest is: hij viel 
wel. Maar alles eromheen is onderhe-
vig aan interpretatie en beleving. 
Wat is dan de waarheid? Er bestaat 
niet één waarheid. Mijn waarheid is 
anders dan de jouwe en morgen is mijn 
waarheid weer anders dan vandaag. 
De waarheid wordt vervormd en 
gekleurd, maar is hij daardoor minder 

waar? Dat denk ik niet. Mijn waarheid is 
zoals ik het heb gevoeld en beleefd op 
dat moment en hoe ik het terugkijkend 
heb ingevuld en geïnterpreteerd. Je 
kunt daarom alleen maar respecteren 
dat iemand een situatie anders beleefd 
heeft dan jij. Daardoor is zijn of haar 
waarheid niet per se minder waar. 
Het is echter ook goed om te weten dat 
er methoden bestaan die helpen om 
herinneringen en trauma’s in een ander 
licht te plaatsen. Het herschikken van 
herinneringen. Bij het schrijven van 
mijn boek Moederziel lag de nadruk op 
verwerking. Het genre heet niet voor 
niets verwerkingsroman. De aandacht 
lag daarin vooral op alle gebeurt-
enissen in mijn jeugd die een plekje 
moesten krijgen, gebeurtenissen die 
bevestiging en erkenning nodig had-
den, met als doel om ze los te kunnen 
laten. Hierdoor is er veel aandacht 
gegaan naar de minder goede tijden 
en minder goede eigenschappen van 
mijn moeder. Ik had haar mijn boek 
graag bespaard, maar aangezien het al 
geruime tijd klaar lag en ze hardnekkig 
bleef leven, besloot ik dat ik dat niet 
meer wilde afwachten. Ze herkende 
zichzelf niet in mijn boek, vond het naar 
om al die akelige dingen over zichzelf 
te lezen. Ook zij had haar eigen 
waarheid. Op mijn vraag of ze destijds 
andere keuzes had kunnen maken 
waarbij ze voor ons welzijn zou kiezen 
in plaats van voor het vervullen van 
haar eigen wensen en behoeften, ant-
woordde ze: “maar kind, waarom zou ik 
dat in hemelsnaam doen?”.  Wat moest 
ik daar nog op zeggen? Ze had in één 
zin de kern van het probleem en ons 
gemis benoemd.  Maar ik wil niet de 
rest van mijn leven gebukt gaan onder 
een slechte jeugd. Ik denk dat het voor 
mij belangrijk is om in plaats daarvan 
meer aandacht te gaan besteden aan 
wat er wél goed ging. Ik weet nog niet 
hoe dat moet. Misschien benadrukt het 
alleen maar wat ook had kunnen zijn. 
Wie weet, maar mijn besluit staat vast. 
Het is tijd voor het herschikken van 
mijn herinneringen door de waarheid 
opnieuw te kleuren en ook de goede 
momenten in het licht te zetten.

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80

5611 SK Eindhoven


