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Zoals gewoonlijk biedt de Blokhut 
ook dit keer de gelegenheid om 
samen met andere buurtbewoners 
het oude jaar uit te luiden en het 
nieuwe jaar in te zegenen. De deuren 
zijn geopend vanaf 23.00 uur tot in de 
kleine uurtjes, met om middernacht 
een gratis glaasje champagne.

...en nieuwjaarsborrel
Samen met de bewonersorganisatie 
van de Irisbuurt houdt de Blokhut 
tevens een nieuwjaarsborrel. Deze 
vindt plaats op zondag 12 januari 
vanaf 15.00 uur ‘s middags.   

Oud en Nieuw in de 
Blokhut...

Samenwerken voor
betere informatie

De redactie van de IRISkrant, de website www.irisbuurt.nl en de 
Facebook-pagina van de Irisbuurt gaan samenwerken om de buurt beter 
en sneller van nieuws en informatie te voorzien. In een gezamenlijk 
overleg zijn plannen gemaakt om de verschillende media beter op elkaar 
af te stemmen. 

De IRISkrant, die ruim tien jaar bestaat, 
is destijds opgezet als een geheel 
onafhankelijk blad waarin iedere 
buurtbewoner zijn of haar ei kwijt moest 
kunnen. Daarnaast bestaat alweer de 
nodige jaren de site www.irisbuurt.nl, ook 
onafhankelijk en niet - zoals sommigen 
denken - direct verbonden met de 
bewonersorganisatie alhoewel die daar 
wel haar informatie plaatst. Inmiddels 
is er ook een Facebook-pagina voor de 
Irisbuurt.
Alle betrokkenen hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en gaan als het ware 
als één redactie werken. Het nieuws 
kan dan sneller en beter via de website 
en via social media zoals Facebook 

worden verspreid, net als de agenda van 
activiteiten in de buurt. De IRISkrant, die 
zoals nu driemaandelijks zal verschijnen, 
is meer geschikt voor grotere 
achtergrondartikelen, opiniestukken 
en creatieve uitingen zoals columns, 
gedichten en andere stukken.

Webbouwers gezocht
‘Op deze manier zorgen we samen 
voor een eigentijdse nieuws- en 
informatievoorziening voor de buurt,’ 
stelt Tonnie Vossen die de redactie van 
de website voert en in het dagelijks leven 
verslaggever is bij Omroep Brabant. ‘Je 
ziet deze werkvorm overal ontstaan. 
Voor elk type informatie kies je het meest 

De grote lindeboom op het Adolf van 
Cortenbachplein, die kort na de bevrijding 
van Eindhoven in 1945 is geplant, krijgt 
een gezonde toekomst. Boomverzorger 
(en buurtbewoner) Danny Alards krijgt 
hiervoor van de gemeente wat geld. Zo 

Lindeboom krijgt meer lucht

geschikte kanaal. Bovendien maken 
de moderne media ook interactiviteit 
en reacties en bijdragen van je 
informatiegebruikers mogelijk.’
De gezamenlijke redacties hopen dat 
meer buurtbewoners gebruik gaan maken 
van de website en de Facebook-pagina 
van de buurt. Zowel passief als actief: 
door te reageren, zelf stukjes in te sturen 
of de redactie van tips en informatie te 
voorzien. Onderdeel van de plannen is 
ook een vernieuwde website. 
Bij deze dus een oproep. Naast actieve 
schrijvers en informanten wordt ook 
gezocht naar buurtbewoners die willen 
helpen om een vernieuwde site te 
bouwen en in te richten.

De gezamenlijke 
redactie van de 

IRISkrant, de website 
www.irisbuurt.nl en de 
Facebook-pagina van 

de Irisbuurt wensen alle 
buurtbewoners 

Prettige feestdagen en een 
gezond en gelukkig 

2014.  

zullen de stoeptegels rondom de boom 
worden weggehaald om de wortels meer 
lucht te geven. De opknapbeurt van de 
bevrijdingslinde is wellicht de eerste stap 
op weg naar een heringericht plein. Lees 
verder op pagina 4 en 5.  
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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

Freekje Groenemans 
Kinderfotografie

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

www.freekje groenemans.nl

Exclusieve gedragen
damesmode.

Inbreng en verkoop.

Openingstijden: 
wo, do, vr. van 12.00 -17.30 uur

en za. van 10.00 -13.00 uur

Gabriel Metsulaan 110,
5611SR  Eindhoven. www.modeby.nl

I R I S
VEGETARISCH RESTAURANT

Dagschotel à 9,90 (incl. salade-buffet). 
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en 
nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag

van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterweg 168   tel. 212.34.66

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

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Kanaaldijk Zuid 13a
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Fotoproject 
voor kinderen
Wie wil graag leren fotograferen? Op 
zes woensdagmiddagen in maart en 
april is er een fotoproject voor kinderen 
in de Iriswijk van 6 tot en met 12 jaar. 
Je krijgt een beetje les in fotografie en 
hulp bij het instellen van je camera, 
die je te leen krijgt voor de duur van 
het project. En telkens krijg je een 
opdracht waar je een week aan kunt 
werken. 

We gaan aan de slag met vijf thema’s: 
- Mijn leukste speelgoed of mijn 
grootste hobby.
- Wat ik het lekkerst vind of wat de 
pot schaft (een zogenaamde macro 
maken).
- Mijn vrienden of mijn vriendinnen 
(portret).
- De mooiste plekken in onze wijk 
(architectuur, landschap, ansichtkaart).
- (Huis)dieren
Mogelijk gaan we op een van de 
middagen op locatie fotograferen en 
actiefoto’s maken, bijvoorbeeld op 
het CarCleaning-terrein of rond het 
Speelbos. De deelnemers krijgen de 
gemaakte foto’s mee op een cd’tje. 
En wellicht worden de eindresultaten 
tentoongesteld, komen in een 
fotoboek, of worden op de website van 
de Irisbuurt geplaatst.

Data, plaats en tijd: 19 en 26 maart, 
2, 9, 16, en 23 april, telkens van 14.00 
tot 17.00 uur in de Blokhut..
Opgeven: naam, adres en leeftijd 
graag op tijd opgeven (liefst nu al) bij 
Jan van Hal, Joh.v.Eindhovenstraat 7.

Glasvezel biedt veel meer snelheid en 
capaciteit om data te transporteren dan 
de bestaande koperleidingen en coax-
kabels. Al meer dan tien jaar geleden 
startte Eindhoven het project Kennisnet 
om landelijk een voorsprong te nemen 
bij de aanleg van glasvezel. Ook de 
Iriswijk maakte destijds deel uit van deze 
proef, die echter halverwege spaak liep. 
Maar de stad en de regio zijn nog altijd 
ambitieus en streven naar een zo groot 
mogelijke dekking met glasvezel.

Balans opgemaakt
Vandaar de acties van de laatste 
maanden om in Stratum dertig procent 
van de bewoners als toekomstig 
abonnee te werven. Dit als voorwaarde 
om het net aan te leggen. Inmiddels is 
de balans opgemaakt. Hoewel dertig 
procent voor heel Stratum niet is gehaald, 

Helft Iriswijk krijgt glasvezel

krijgt driekwart van dit stadsdeel toch 
aansluiting tot in huis. Kostenloos. 
Aanmelders betalen alleen het 
abonnement. In de buurten die volgens 
OnsNetEindhoven minder animo lieten 
zien en daarom nog even niet aan 
de beurt komen, zal het netwerk toch 
worden aangelegd. Maar de verbinding 
komt daar tot aan de deur en niet naar 
binnen. Die buurten krijgen overigens 
nog wel de kans om lopende het project 
de gewenste dertig procent alsnog te 
halen. 
De aanleg van het glasvezelnet in Stratum 
zal in totaal anderhalf jaar in beslag 
nemen. Het plan is om eind januari te 
starten met de graafwerkzaamheden. De 
Irisbuurt staat vrij vooraan in de planning 
en komt als alles goed gaat komende 
maart al aan de beurt. 

Ben je bezig met een project? Iets maken 
of  iets bedenken? Een bedrijfje opzetten? 
Of heb je gewoon een klusje waar je 
maar niet aan toe komt? Onder de naam 
‘Fritzen’ organiseren Femke Klinkenbijl 
uit de Irisbuurt en Elke Veltman uit de 
Rochusbuurt regelmatig inloopavonden 
bij buurthuis De Buut op de Rochusstraat. 
Om samen te denken, te delen en te 

Fritzen in De Buut

Driekwart van Stratum krijgt glasvezel tot in huis. Ook bijna de hele 
Irisbuurt krijgt deze vorm van snel internet, maar het Havengbied en de 
Cingelshouck voorlopig nog niet, zo laat het kaartje op de website van 
OnsNetEindhoven (ONE) zien. Als alles volgens plan verloopt, start de 
aanleg in januari en komt de Irisbuurt in maart aan de beurt. 

Een foto van de bekende Amerikaanse 
fotograaf Ansel Adams

doen. Kortom, om elkaar verder te helpen. 
De eerstvolgende avond ‘Fritzen’ is op 
dinsdag 7 januari, inloop vanaf 19.30 uur. 
Ook bewoners van de Iriswijk zijn van 
harte welkom. Femke overweegt om ook 
in De Blokhut soortgelijke bijeenkomsten 
te organiseren. Voor reactie of vragen: 
info@atelierfritz.nl. 

De Zwijger
Daar waar woorden vallen
Als bladeren van de bomen
Vindt men er zelden vruchten onder
 
Maar de kale bomen in mijn straat
Fluisteren je naam door de wind
 
En ik wordt dan verliefd op de
Zoveelste lieve gedachte van mezelf

Toon Roosen
Iris Art

Expositie 
Toon Roosen

■ 

Van 1 februari exposeert Toon 
Roosen bij Galerie Imagine, onder 

de titel ‘Ontmoet Toon. ‘Filet d’amour’ 
in beeld en tekst. De opening 
van deze expositie vindt plaats 

op zaterdag 1 februari van 
15.00 – 17.30 uur bij Galerie 
Imagine, Voorterweg 150a, 

5611 TS Eindhoven. Iedereen 
is welkom!



4

De crème-de-la-creme van creatieve Iris-
buurters heeft zich de laatste tijd inten-
sief gebogen over het Adolf van Corten-
bachplein, samen met wat mensen die 
van bomen en groen hun werk hebben 
gemaakt. Met een nadrukkelijke hoofdrol 
voor Danny Alards, onze eigen boomspe-
cialist. Het idee is ontstaan om een groot 
overlopend geheel te maken van het 
huidige Cortenbachplein, het parkeerter-
reintje en het Speelbos. Met een strook 
parkeerplaatsen aan de kopse kant van 
het voetbalterrein en het hondentoilet 
tussen het pad naar de Blokhut en het 
voetbalterrein. 

Sprookjesachtig uitgelicht
Het Speelbos krijgt in de herinrichtings-
plannen meer speelvoorzieningen van 
natuurlijke materialen. Denk aan omge-
vallen boomstammen, kronkelende brug-
getjes, een terugkeer van de boomhut. 
Lelijk hekwerk laten de ontwerpers 
begroeien met klimplanten die als het 
effe kan ook nog eens lekker ruiken. 
Denk aan boskamperfoelie of jasmijn. 
Op het tussenstuk - het huidige parkeer-
terreintje - komt een barbecueplaats met 
grote houten picknicktafels. Met een 
frivole bestrating, speels gelegd, een tikje 
mediterraan zelfs. 

Plan voor hernieuwd Van Cortenbachplein 
krijgt vorm

In plaats van tegels komt er straks om de 
grote lindeboom heen een grote houten 
boomvlonder, zodat de wortels meer vrij-
heid krijgen. Diezelfde vlonder is goed 
te gebruiken als podium voor buurtacti-
viteiten. Stel je een  zomerse dag voor, 
met ontmoetingen in de schaduw van 
de linde. ‘s Avond wordt de boom van 
onderen sprookjesachtige uitgelicht. 
Oplopend tot aan de houten boom-
vlonder komt een grote verscheidenheid 
aan vooral wilde planten en bloemen met 
een grote aantrekkingskracht op vogels 
en insecten. Goed voor de biodiversiteit. 

Het begon met de meest gehoorde uitroep op het Irisfestival: ‘Dat we deze locatie niet vaker gebruikt hebben!’ 
Wat volgde was een drukbezochte brainstormavond vol zinderende dromen en wensen. En nu ligt er, na veel 
slijp- en polijstwerk, een plan voor een nieuw dorpsplein waar menig Spaans dorp jaloers op zou zijn.

Werk aan de winkel
Het plan wordt gedragen door een 
enthousiaste kern van betrokken Irisbuur-
ters en de gemeente lijkt in veel opzichten 
goedgezind. Natuurlijk moet er nog veel 
water door de Dommel stromen, maar 
de aanloopfase met het werk rondom de 
lindeboom kan al snel beginnen. Daarna 
is er op een van de eerste dagen in het 
nieuwe jaar een presentatie van het plan 
aan een gemeente. Intussen begint ook 
de zoekactie naar financiele middelen, 
want dat we zelf voor de nodige euro’s 
moeten zorgen is nu al duidelijk. ■ 
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Stichting Wereldboom

Als onderdeel van zijn afstuderen 
deed Danny Alards een paar jaar 
geleden al uitgebreid onderzoek naar 
de gezondheid van de lindeboom op 
het Adolf van Cortenbachplein. Zijn 
conclusie: haal zo snel mogelijk de 
tegels rondom de boom weg, zodat 
de wortels weer lucht krijgen. De 
gemeente heeft wat geld in kas om de 
boom op te knappen. Onder leiding 
van Danny kan deze eerste fase van 
start. Al snel zullen de Irisbuurters 
gevraagd worden om te helpen 
met het lichten van de stoeptegels 
in een brede cirkel rondom de 
lindeboom. Die cirkel wordt bestrooid 
met houtsnippers. Grote boorgaten 
rondom de boom moeten ervoor 
zorgen dat de boomwortels letterlijk 
meer lucht krijgen. En door in die 
boorgaten ook nog eens compost te 
storten krijgen de wortels bovendien 
nog wat extra voeding.

Het was boomverzorger Frans Baltussen, 
ook een bewoner van de Iriswijk, die 
Danny Alards inspiratie gaf voor het vak. 
‘Het is veelzijdig en uitdagend werk. 
Je bent theoretisch bezig, leert over 
allerlei soorten bomen met ieder hun 
eigen specifieke eigenschappen, over 
ziekten en aandoeningen, over schim-
mels en virussen, over paddestoelen en 
bacteriën. Maar je bent ook vaak fysiek 
bezig, in de buitenlucht. Je klimt met een 
kettingzaag in bomen of hangt met een 
touw aan een tak.’

Gecontroleerde groei
Met de lindeboom op het Adolf van 
Cortenbachplein heeft Danny een 
speciale band. Hij koos de boom als zijn 
afstudeerproject en maakte er een diep-
gaande studie van. In het archief op de 
website van de Irisbuurt is nog te lezen 
dat zijn laptop met alle gegevens uit zijn 
huis werd gestolen. ‘Maar gelukkig stond 
alles ook op papier.’
Na het behalen van zijn certificaat ging 
Danny meteen voor zichzelf aan de 
slag en inmiddels werkt hij alweer een 
aantal jaren onder de naam Tree-D 
Boomverzorging. Met veel plezier en met 
succes. ‘De hoofdmoot is onderhoud bij 
particulieren. Als je met passie je vak 
uitoefent en goed werk aflevert, levert dat 
vanzelf mond-tot-mond reclame op.’   
Hij is erg blij dat hij de linde op het plein 

Danny Alards: gecertificeerd 
European Treeworker

onder handen mag nemen. ‘Drie jaar 
geleden zag hij er naar mijn mening beter 
uit dan nu, hoewel het gelukkig een vrij 
taaie soort is. Je kunt zien dat de boom 
geringe groeiruimte heeft, wat vaak het 
probleem is in een stedelijke omgeving. 
In mijn droom mag elke boom zoveel 
mogelijk groeien, maar dat is natuurlijk 
een utopie. Iets meer gecontroleerde 
groei kan in dit geval echter best nog wel.’

Geven en nemen
Meer lucht en leven voor de wortels is 
het recept, weet Danny. Vandaar het 
weghalen van de tegels rondom de 
boom en het boren van een aantal lucht-
gaten. ‘Daarnaast gaan we het bodem-
leven stimuleren met grove houtsnippers 
– mulch in vaktermen – en humuscom-
post. Dat is goed voor bepaalde schim-
mels die om de boomwortels gaan zitten. 
Dan neemt de boom beter water op, en 
in ruil krijgen de schimmels wat suikers 
van de boom. In de natuur is het geven 
en nemen. Ook zullen er meer wormen 
komen, die zorgen met hun uitwerpselen 
weer voor extra voeding en graven extra 
gangetjes voor lucht en kleinere wortels.’ 
Het streven van Danny is om de linde 
uiteindelijk op te laten nemen in de lijst 
van de Stichting Wereldboom. ‘Zodat de 
bevrijdingslinde op een gezonde manier 
eeuwenoud kan worden.’

‘Ik ben eigenlijk een vakidioot’, vertelt Danny Alards (30) uit de 
Stuiverstraat met een lach. ‘Ik ben altijd bezig met mijn beroep, praat 
er graag over en organiseer themadagen voor mijn collega’s.’ Hij is 
gecertificeerd European Treeworker. ‘Vroeger heette het boomchirurg. 
Nu noemen we het boomverzorger.’ Voor Danny is de lindeboom op 
het Adolf van Cortenbachplein heel speciaal, het liefst wil hij hem laten 
opnemen in de lijst van de Stichting Wereldboom. 

De Stichting Wereldboom stelt zich tot 
doel om de groeiplaatsen van bomen 
zo in te richten dat deze onbelemmerd 
volwassen en daarna oeroud kunnen 
worden. ‘Daarnaast worden activiteiten 
rond de boom georganiseerd die 
de gemeenschapszin versterken en 
tegelijkertijd een langdurig voortbestaan 
van de boom garanderen,’ valt op de 
site van de stichting te lezen. Op deze 
manier wil de Stichting Wereldboom 
groepen mensen stimuleren een boom 

op te nemen als het groene hart van 
hun gemeenschap. Dat kan een buurt- 
of jeugdvereniging zijn, een dorp of 
een stad, een natuurorganisatie, een 
sportclub, een bedrijf(je) of een groep 
enthousiastelingen die een festival 
organiseert. Om de continuïteit te 
bewaken krijgt elke Wereldboom 
bovendien een beschermheer of -vrouw 
uit de directe omgeving die in actie 
komt als er gevaar dreigt voor de boom.

Bevrijdings-
linde krijgt 
meer lucht

■ 
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DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112  

Eindhoven (hoek Geldropseweg)

tel. 040 - 213 65 27 

www.defonteineindhoven.nl

Geldropseweg 111 Eindhoven
Tel 040 212 00 29

www.voeljegoedineindhoven.nl

            LEKKER 

(BLIJVEN) ETEN EN 

TOCH AFVALLEN!

B e w u s t  e t e n ,  b e w e g e n  é n  b l i j v e n  g e n i e t e n !

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75

5611 SE   Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl
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In 1980 kwam ik op de Voorterweg 
wonen. Onze woning had toen nog 
geen badkamer en zelfs geen warmwa-
tervoorziening. De wc was buiten en 
wij moesten (ook s’winters) een emmer 
water meenemen om het toilet door te 
spoelen.
Bijna twintig jaar later verhuisden we 
naar ons huidige adres. Het viel het mij 
op dat het huis naast ons, op de hoek 
van de Voorterweg en de Franciscus 
Sonniusstraat maar liefst drie schoor-
stenen heeft. Twee ‘gewone’ schoor-
stenen op het dak en één grotere bij de 
aanbouw aan de zijde van de Franciscus 
Sonniusstraat. Het pand is vele jaren 
een studentenhuis geweest en wordt nu 

verhuurd als enkele appartementen.
Alweer enkele jaren geleden, tijdens het 
eerste festival ‘Ken jij Iris al’, vertelde een 
oudere bewoonster van onze wijk mij 
de geschiedenis van dat huis. Toen de 
Iriswijk werd gebouwd hadden de arbei-
derswoningen geen badkamer. Daarom 
werd dit pand neergezet als badhuis 
(vandaar de schoorstenen). Zodat de 
mannen na een dag hard werken het 
zweet en de stank van de fabriek van zich 
af konden spoelen. Jawel, dit badhuis 
was enkel voor mannen, de vrouwen en 
kinderen moesten zich thuis redden met 
een teiltje warm water voor de kachel.

Het oude badhuis

Kerst is een eigenlijk een mooi thema 
voor een film, maar toch wordt het 
niet zo heel vaak gebruikt. Net zo min 
als Nieuwjaar – ik ken eigenlijk geen 
goede film over vuurwerk. Als ultieme 
kerstfilm had ik natuurlijk kunnen 
kiezen voor Die Hard 2, Home Alone 
of Home Alone 2, maar voor mij is het 
toch The Polar Expres.
Regisseur Robert Zemeck kennen 
we van Forrest Gump, Cast Away en 
Back To The Future. Met The Polar 
Beer had hij vooral een sfeervolle film 
voor ogen. Het resultaat mag er zijn. 
De film komt, net als Home Alone, 
ieder jaar weer op tv tijdens deze 
dagen. Wat mij betreft terecht, want ik 
vind het telkens weer fijn om te kijken. 
De animatie vind ik minder, maar het 
verhaal is prachtig, Tom Hanks speelt 
zoals altijd geweldig en de regie is 
buitengewoon aantrekkelijk. 
De film gaat over het geloof in de 
Kerstman. De titel is ontleend aan 
de trein die vol met kinderen op 
weg is naar de Noordpool, waar 
die Kerstman woont. The Polar 
Expres kreeg drie Oscar-nominaties 
voor de muziek. Begrijpelijk, want 
de soundtrack is buitengewoon 
betoverend, aangrijpend en heel erg 
mooi. Al met al een prachtige film en 
een aanrader voor Kerst.

The Polar Expres: 
aanrader voor 

Kerst

Anneke Derkx Thieu Schraven

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Niburu Health Eindhoven 
Hertogstraat 29a • 5611PA Eindhoven (Tegenover Diagnostisch Centrum)
06 - 57 16 75 01 • 06 - 21 23 11 75 • niburueindhoven@gmail.com • www.niburuhealth.nl

Speciale prijs voor Iriswijkbewoners! Op vertoon van deze advertentie betaalt u voor een 
korte behandeling € 25,- (i.p.v. €45,-) en voor een lange behandeling slechts € 50,- (i.p.v. € 75,-)
Indien het entreebedrag een belemmering is om te komen, voel je dan toch welkom en vrij om datgene te betalen wat 
je kunt missen of waar je je goed bij voelt. Zo creëren we draagkracht en helpen we elkaar op een positieve manier.

Health

BELEEF STARGATE
Ervaar een diepe, innerlijke activering en zuivering
• verfijning van celstructuren
• zenuwbehandelingen op kosmisch niveau
• veranderingen van trillingen in en om het lichaam
• diepe reiniging van de aura
• kundalini verschuivingen rondom het stuitbeen, 
 voor een verbeterde waarneming
• reiniging van de chakra’s
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Deze tijd van het jaar is 
een tijd van bezinning. 
Of het daar nu mee te 
maken heeft of niet, op 

Facebook word ik overspoeld met flimp-
jes en berichtgeving over de gruwelijke 
wijze waarop de mensheid omgaat met 
het ‘leven’. En dan vooral het leven van 
een ander, mens en dier. Ergens in mijn 
hoofd wist ik wel dat er veel onethische 
dingen plaatsvinden, maar om het letter-
lijk voor je ogen te zien gebeuren is toch 
weer anders. 
De beelden van gruwelijk mishandelde 
schapen in Australië, de van pijn gillende 
konijnen in China en de afgeranselde 
biggetjes in Amerika komen genadeloos 
hard bij me binnen. Ze branden zich 
voorgoed op mijn netvlies en verscheu-
ren mijn hart. Ik voel me volledig ontred-
derd en uit het veld geslagen. Het is niet 
meer iets wat ergens anders gebeurt en 
waar ik geen invloed op heb. Ik weet het 
nu, ik heb het met mijn eigen ogen gezien 
en kan me er niet meer voor verstoppen. 

We leven in een tijd van globalisering. 
De in China geplukte angorawol hangt in 
het rek bij de goedkopere winkelketens 
in Nederland. Ja, deze producten zijn 
gebruikt voor jouw trui, jouw schoenen, 
jouw eten. 
Natuurlijk maakt de mensheid al sinds 
de oertijd gebruik van alle middelen en 
bronnen in haar leefomgeving. De grond 
wordt al eeuwen bewerkt voor levens-

middelen, dieren worden al eeuwen 
gehouden om hun vlees en vacht. Maar 
tot voor kort ging dat gepaard met gepast 
ontzag en respect. Als jij met je speer 
tegenover een mammoet staat, dan moet 
je daar wel ontzag voor hebben. Als jij 
jouw eigen varken gaat slachten, dat je 
gedurende zijn leven hebt gevoed en 
verzorgd, dan doe je dat met respect. Als 
jij je schaap scheert om een warme trui 
te kunnen breien, dan doe je dat voor-
zichtig, want het is jouw schaap. Je zorgt 
voor het dier en het dier zorgt voor jou. 

Waar ging het dan mis? Ik denk bij de 
industrialisatie, toen dieren productie-
middelen werden. Geen levende wezens 
meer waren die respect verdienen, maar 
slechts een middel om geld te verdienen. 
Veel geld ten koste van alles. En dat kan 
alleen als er consumenten zijn zoals wij, 
die deze producten kopen. Het liefst zo 
goedkoop mogelijk.

Hoe moet het dan wel? Het is niet aan 
mij om te (be)oordelen voor of over een 
ander. Maar het begint met bewust-
wording. Weet dat de trui die je draagt 
direct verband houdt met die van pijn 
gillende konijnen. Weet dat je warme 
Uggs gemaakt zijn van de vacht van vre-
selijk mishandelde schapen. Weet dat 
het vlees dat je eet komt van dieren die 
een onwaardig bestaan hebben gekend. 
Weet dat er oerbossen gekapt zijn voor 
jouw gerief. Weet dat dat alles vele kost-

bare levens heeft gekost. 
Ik kan het niet meer. Ik wil dit leed niet 
op mijn geweten hebben. Ik wil hier niet 
aan meedoen. Er zijn momenten dat ik 
zelfs niet in zo’n wereld wil leven. En als 
ik aan de hemelpoort sta voor mijn grote 
oordeel, dan heb ik ongetwijfeld vele 
dingen fout gedaan. Maar ik heb NIET 
willens en wetens bijgedragen aan het 
leed van zoveel levende en intelligente 
mensen en dieren terwijl er alternatieven 
voorhanden zijn.

Nuttige adressen
Colofon
Oplage 1150
Redactie:
Daphne Broers, Anneke Derkx, Annet 
Eisses, Linda Hoogsteden, Walter van 
Hulst (eindredactie), Henk Kok, 
Maurice Moll (Facebook), Odette 
Rooijmans, Tonnie Vossen 
(www.irisbuurt.nl) , Sandra Wubben 
(opmaak).
Redactieadres:
Godschalk Rosemondtstraat 27
Iriskrant@gmail.com
Tonnie@isrisbuurt.nl

Tips, ideeën en artikelen zijn altijd 
welkom. Het voorjaarsnummer 
verschijnt eind maart/begin april. 
Kopij inleveren vóór 1 maart.

 Column Tijd voor bezinning
Door Jorinde
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