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Foto links Irisbuurtbewoner Ike Van de Laar (foto: Patrick Hesdahl).
Foto rechts vlnr Annemiek Nienhuis, Reem Wittenbols
en Rocco van Loenen (foto: Loek Beckers)

Twee bevlogen theatermakers op een kussen
Ze kennen elkaar van de drama-opleiding die in hun tijd nog in Eindhoven zat.
“We hebben vier jaar bij elkaar in de klas
gezeten, maar pas na ons afstuderen
sloeg de vlam echt over,” zegt Reem
Wittenbols (47) uit de Godschalk Rosemondtstraat. Hij studeerde er af met
regie als specialisatie, zijn vrouw Loek
Beckers (43) deed er de docentenopleiding. Toen ze her en der genoeg ervaring
hadden opgedaan besloten ze in 2004,
samen met Annemiek Nienhuis, tot de
oprichting van een eigen theatergezelschap: ‘Hetpaarddatvliegt’. Dit jaar vieren
ze daarmee het tienjarig bestaan.
Met ‘het paard’ maken ze jeugdvoorstellingen. Maar dat betekent niet dat
de onderwerpen kinderachtig zijn. De
oorlog, boosheid, geloven, doodgaan.
Stevige thema’s, die aanzetten tot
nadenken en vragen stellen. Maar altijd
met humor gebracht.”Dat is de motor,”-

zegt Loek. “We hebben zo veel plezier in
het spelen en humor is daarvoor een hele
grote drijfveer. Ik zet het klepje zelfs open
om bij verdriet te komen.”
De jubileumvoorstelling waarmee ze op 3
en 4 januari in het Natlab in Eindhoven te
zien zijn heet ‘Paniekman’ en gaat over
bange vaders. Eentje is er zelfs zwanger.
Loek:”Uiteindelijk komen de angst en
de bange vaders samen in de bevalling,
waar ook het naderend onweer nog een
rol speelt. Volgens mij wordt het heel
leuk!”
Twee bevlogen theatermakers op EEN
kussen, het kan volgens Reem alleen
omdat de chemie waarmee het tussen
hen ooit begon nooit is overgegaan.
“Maar soms wordt mijn slaap wreed
verstoord omdat Loek ineens midden in
de nacht een ingeving krijgt en roept: ‘dat
moeten we morgen niet vergeten!’”

Sinds vijf jaar wonen de twee met hun
zonen Teun (16) en Sep (13) in de Irisbuurt. “Het was liefde op het eerste
gezicht,” zegt Loek over hun huis aan de
Godschalk Rosemondstraat. Ze kenden
de buurt al van andere theatermakers die
er wonen – de Irisbuurt heeft een grote
aantrekkingskracht op hun vakbroeders
en – zusters. “Het fijne van de Irisbuurt
is,” zegt Loek, “dat er heel veel gebeurt,
en daar mag je aan deelnemen, maar het
hoeft niet.”
Mondjesmaat heeft de buurt tijdens
evenementen als Koninginnedag al
kennis kunnen maken met de acteurskwaliteiten van Loek en Reem. En Loek
maakt inmiddels ook deel uit van het
onvolprezen Iriskoor. Wie haar daarin
wil horen zingen moet beslist naar de
nieuwjaarsborrel komen in de Blokhut.
Daar beleeft het koor zijn vuurdoop in de
buurt. (TV)
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Oog voor de Irisbuurt, Zet je talent in!
In de vorige Iriskrant schreven we over
Oog voor de Irisbuurt:
het gebruik maken van elkaars talenten.
Hulp, zorg en diensten aanbieden of
ruilen.
Zo zijn we begonnen met de Facebookpagina voor Iriswijkbewoners. Op
dit moment zijn er 133 leden en
wordt het goed gebruikt; voor het
aanbieden van spullen, voor vragen
om advies, vragen om hulp, het lenen
van dingen.
Precies zoals we het voor ogen
hadden. Steeds meer mensen weten
het te vinden en durven te vragen!
Buurtgenoten die elkaar niet kennen
maken contact en de stap om elkaar
aan te spreken wordt hierdoor ook
kleiner!
We willen meer! We merken en horen
om ons heen dat er vragen zijn en
behoeftes die misschien beantwoord
kunnen worden door wijkbewoners
onderling.
Dingen die niet via Facebook kunnen.
Zoals bijvoorbeeld: Eus wil graag haar
Engels spreken verbeteren. Misschien
zijn er meer mensen, om een groepje

te vormen. En/of, is er iemand die dit
groepje hierbij wil helpen. Of: iemand wil
een korte cursus autoreparatie. Er is vast
iemand in de wijk die daar heel handig in

verstelklusjes, het plakken van een band,
iets waar je anderen of ruimte bij nodig
hebt. Iemand wilde boeken ruilen; het
kan allemaal ”in de Blokhut”.
Je kunt ook komen voor een
praatje, kopje koffie, de gezelligheid
en het maken van contact met
buurtbewoners.
Je hoeft je er niet voor aan te
melden. Loop binnen en laten we
hopen op het ontstaan van leuke
en zinvolle activiteiten, voor en door
Iriswijkbewoners!
We beginnen 8 januari 2015. De
bewonerscommissie en de Blokhut
hebben groen licht gegeven. Dus
schrijf vast in je agenda: 8 januari
van 9.30-11.30 in de Blokhut!

is, en daarbij wil helpen.
Hiervoor gaan we op donderdagochtend
de Blokhut openstellen.
Op die ochtend kunnen mensen uit de
wijk elkaar ontmoeten, diensten vragen
of aanbieden, talent inzetten!
Maar je kunt er ook iets komen doen bv

We hopen op veel enthousiasme
en inloop: op meer Oog voor elkaar in de
Iriswijk!
Eus, Anita en Arjanne.
Eus: 0621206832
Arjanne: 0622882913
Anita: 06 27858726

In de Blokhut!
Wat:
Waarom:
Voor Wie:
		

Wanneer:

activiteiten met elkaar, voor elkaar en door elkaar
ontmoeten en gebruik maken van elkaars talenten!
iedereen die iets kan (een talent heeft), iedereen die iets zoekt (iemand die een talent nodig heeft) en		
iedereen die iets wil doen waar hij/zij anderen, ruimte of gezelligheid bij nodig heeft!
Elke donderdagochtend van 9.30-11.30. Start op 8 januari!

IRIS
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

DE FONTEIN

Gabriël Metsulaan 112
Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27
www.defonteineindhoven.nl
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Onze nieuwe buren aan het woord
“Als je van een huurflatje komt
en je koopt een huis dan moet je
veel aanschaffen om te klussen”,
zegt Stephanie Hoogveld, die
samen met Nick van der Plas een
nieuw huis heeft gekocht op de
Romerohof.
Ik spreek even met Stephanie op de
bovenverdieping want beneden wordt
geboord en het is er een hels kabaal.
Even wat verlichting ophangen, want
anders zijn de klusdagen wel erg kort
in december. En dat er nog het nodige
moet gaan gebeuren in de vrij kaal
opgeleverde woningen is duidelijk. “Ja en
wij zijn niet zo handig”, verklapt ze me.
Beiden zijn erg blij met deze kans om
in de buurt te kunnen verhuizen. Ze
wonen nu nog in een appartementje
aan de Havensingel en besloten in
de Romerohof te kopen, vanwege de
prettige mensen van de Irisbuurt, de
ligging vlakbij de stad, “terwijl je toch vrij
rustig woont”, zo zegt ze. Ook de tuin
vonden ze aantrekkelijk.
“Wil je de zolderverdieping, onze trots
ook even zien”, vraagt ze? Apetrots laat

ze me de ruime zolderverdieping, hun
nieuwe slaapkamer, met dakkapel zien.
De overwegend jongere bewoners, de
meesten zijn starters tussen de 30 en
40 zegt Stephanie, kennen elkaar al
behoorlijk. Zo organiseerde een andere
nieuweling een borrel. De bijeenkomsten
met de aannemer Dura Vermeer
en de Facebookpagina ‘Bewoners
Irishof’, hielpen ook bij die onderlinge

kennismaking. Enkele actievelingen
hebben ook collectieve kortingen
geregeld bij de Gamma en Praxis voor
de bewoners.
Ook
overlegden
ze
over
de
tuinafscheidingen
en
gezamenlijke
aanschaf van de afzettingen.
Op mijn opmerking dat de woning senior
bestendig lijkt, antwoordt ze grappend:
“We sparen nu al voor een traplift, want
we gaan hier nooit meer weg”. (HK)

Kanaaldijk Zuid 13a
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FILMTIP

The Shining: een onvergetelijk meesterwerk

Henny’s mie met
champignon olijvensaus
Ingrediënten:
200 gr blauwschimmelkaas, 1 klein
bekertje crème fraîche, 1 pak gezeefde
tomaten, 1 bakje champignons, 10 à
15 groene ontpitte olijven, paar takjes
peterselie, 25 gr boter.
Bereidingswijze:
De kaas verbrokkelen en vermengen
met de crème fraîche. De champignons
schoonmaken, in plakjes snijden en
bakken in de boter. De gezeefde
tomaten erbij roeren en aan de kook
brengen.
Het kaas-roommengsel erbij doen en
op een laag vuur tot een romige saus
roeren.
De olijven in plakjes snijden en de
peterselie fijn knippen. Toevoegen aan
de saus.
Serveren met chinese eiermie en een
frisse salade.

Weten we het nog? Hoe we begin
jaren tachtig vol verwachtingen de
bioscoop in gingen om The Shining
van Stanley Kubrick te aanschouwen.
Of misschien hebben we de film
wat later gekeken terwijl de rillingen
over onze rug liepen. The Shining
(1980) van de tegenwoordig heilig
verklaarde Stanley Kubrick is een
onvergetelijk meesterwerk dat zich
afspeelt in een Amerikaans hotel in
het hartje van de winter. Die kou die
we deze tijden rond november en
december ook ervaren doet mij af
en toe denken aan The Shining, als
ik een beetje gek word van de kou.
Wat een buitenaardse prestatie laat
Jack Nicholson zien in deze film. Tot
op de dag van vandaag verbaast
het me dat hij daarvoor geen Oscar
binnenhaalde. Afijn, dat is aan de
Academy. Waarschijnlijk is het een
van de spannendste films aller
Enthousiaste buurtgenoten die mee willen
werken aan de Iriskrant.
Door het vertrek van enkele redactieleden
en onze penningmeester is er plaats voor
nieuwe, enthousiaste mensen. Dus ben
je goed met letters of cijfers en vraag je je
af wat de verschillende functies inhouden,
mail dan met Daphne (daphnebroers@
gmail.com). De Iriskrant verschijnt eens
in de drie maanden. Het kost ongeveer
een uurtje of 4, 5 per kwartaal.

Gezocht:

tijden, bij de gedachte eraan zien we
meteen kleine Danny ( Danny Lloyd)
op zijn fietsje door de gangen van het
hotel rijden. Ook was het de eerste
film waarin de steady-cam gebruikt
werd, dat maakt ’m ook zo spannend.
Een film bovendien met een oneliner om u tegen te zeggen, nadat
Jack Torrance (Jack Nicholson) een
badkamerdeur inhakt en roept:
“Here’s Johnny!!!!!!!!!”
Wat mij ook nog steeds verbaast,
want in de film zit helemaal geen
personage dat Johnny heet. En
dan natuurlijk de eindscène in
de besneeuwde hoteltuin met de
vraag: krijgt Jack de kleine Danny te
pakken?.
Een
ijzersterke
psychologische
thriller waar filmgeschiedenis werd
geschreven. Gaat dat zien! Mocht je
dat nog niet gedaan hebben....

Oud en nieuw in de Blokhut
De Blokhut organiseert op 31 december
vanaf 23.00 uur een swingend oud-en
nieuwfeest. DJ Solo draait zijn beste
muziek, Ria zorgt voor de lekkerste
oliebollen Peer de barman laat na
24.00 uur de champagne knallen!
Iedereen is welkom!

HENNY
EMAIL ADRES: HENNYGEVERS@TISCALI.NL
INTERNET: WWW.ETENBIJHENNY.NL

Nieuwjaarsborrel
De traditionele nieuwjaarsborrel in de
Irisbuurt is dit jaar op zondag 18 januari
om 15.00 uur in de Blokhut aan de A.van
Cortenbachstraat. Drankjes, hapjes,
de beste wensen, het is er allemaal.
Met zelfs nog een extraatje. Want het
grasgroene Iriskoor zingt
een paar deuntjes en laat
iedereen uiteindelijk ook
nog meezingen! Dat mag
je niet missen!
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Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Ingeborg Crum
Het is 21 april 2012 als Ingeborg Crum
(59) haar huisje aan de Lodewijk
Houbenstraat voorgoed achter zich laat
om naar het Franse dorpje Etourvy te
verhuizen. Door haar handicap -het niet
kunnen verdragen van te veel prikkels en
geluiden- besluit zij haar leven drastisch
om te gooien.

Ingeborg was lang werkzaam geweest
als pastor en zocht na haar vertrek
naar nieuwe vormen van een religieus
leven buiten traditionele kloostermuren.
Die vond ze. Ingeborg leeft vanuit
Benedictijnse regels, vertaald naar een
hedendaagse context. Dat betekent
globaal: een leven waarin je een
dienende rol aanneemt, één ding tegelijk
doet en jezelf bekwaamt in luisteren,
eerder dan in spreken. Daarnaast staat
gastvrijheid centraal en een grote mate
van zelfvoorzienendheid.
Het is Ingeborg gelukt zich deze leefvorm,

waarvoor zij de ‘ideale’
handicap heeft, eigen te
maken. Het wonen in onze
wijk heeft zij succesvol
omgeruild voor het wonen
aan de rand van een
dorpje met 211 inwoners.
De grootste activiteit in de
straat zijn de postbode en
de vuilnisman.
Na ruim twee jaar zoeken
en dankzij de hulp van velen
kon zij een oude leerlooierij
kopen
met
vijfduizend
vierkante meter grond. Haar
doel is om zoveel mogelijk
selfsupporting te zijn en met
een moestuin en kippen is ze
al een heel eind. Daarnaast
is ze kunstenares en maakt
ze beelden van metaal.
Op haar terrein heeft
Ingeborg een gastenverblijf
met vier slaapplaatsen waar
dit jaar al 52 pelgrims 71
keer hebben overnacht.
Haar huis ligt namelijk op de route naar
Santiago de Compostela.
Ook mensen vanuit Nederland die rust en
stilte zoeken zijn welkom. Deze combinatie
samen met gastvrijheid staat hoog in het
vaandel. Omdat het niet commercieel is

Henny gaat in een ander bordje scheppen
“Enthousiast
begonnen
aan
mijn
eetproject: eten bij Henny. Het
enthousiasme is er bij mij nog steeds,
helaas komen er nauwelijks bewoners uit
de buurt, waar het eigenlijk voor bedoeld
was. De keren dat het doorgegaan is
waren erg succesvol, lekker en gezellig.
Dus ga ik het in een ander bordje
scheppen.
De website www.etenbijhenny.nl wordt
aangepast en vanaf 1 januari start ik ook

met koken via: “thuisafgehaald”
Het wekelijkse aan kunnen schuiven
vervalt. De komende 3 maanden kun je
inschrijven voor de laatste vrijdag van de
maand, dus op 30 januari, 27 februari en
27 maart
Daarnaast kun je zelf een groepje
samenstellen en “reserveren”. Dag en
datum worden dan in overleg vastgesteld.
De derde mogelijkheid is om via : www.
thuisafgehaald.nl maaltijden te bestellen

betaal je een onkostenvergoeding, maar
werken voor je verblijf mag ook. Ingeborg
heeft bovendien een stichting opgericht
-Association Weerwoord- waar giften
welkom zijn, want het huis is nog niet
helemaal klaar. (AD)
die je op komt halen. Thuisafgehaald is
een virtueel kookplein waar liefhebbers
van lekker eten samenkomen. Heb
je zelf geen zin om te koken? Kijk dan
welke maaltijden er bij jou in de buurt
aangeboden worden en haal iets lekkers.
Je kunt je gratis inschrijven. De kok kan
een actuele maaltijd aanbieden, maar
ook een maaltijd die je op verzoek kunt
afhalen.
In ieder geval wil ik regelmatig
maaltijdsoepen gaan maken, maar ook
andere gerechten. Via dit laatste kanaal
zou ik ook graag koken in het kader van
Bijzonder Thuisafgehaald.”
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JAN VAN HAL
Het zou overdreven zijn om te stellen dat we over de professionele fotografen struikelen in de Iriswijk, maar
we mogen wel trots zijn op het grote aantal succesvolle kunstenaars op een klein aantal vierkante meters.
We vroegen ze om hun wijk door hun ogen vast te leggen. Deze keer: Jan van Hal

“Langs het kanaal vind ik vaak veel interessante industriële details.
Hier wordt de melk uit de tankwagen overgepompt naar de Campina
fabriek.”
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“Ik fotografeer graag langs het Eindhovens Kanaal. Hier de weerspiegeling
van het hek langs de hefbrug. Bij windstilte is het een perfect spiegelbeeld;
bij te veel wind alleen maar rimpels. Geduld dus voor deze.”

JAN VAN HAL
Jan werd geboren

in 1949 te Tilburg.

kunstacademie
Hij studeerde aan de
rg.
bu
in Den Bosch en Til
eer ruim
Woont inmiddels alw
jk.
wi
Iris
de
30 jaar in
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Geldropseweg leeft weer

De Geldropseweg bloeit op. Met
dank aan een aantal nieuwe
winkeltjes. Wat gaat er schuil
achter die etalages? De Iriskrant
zoekt het de komende maanden
uit.
In deze iriskrant deel 2:
Wicked Wigs van Jaimie van
Berlo (34) uit Eindhoven aan de
Geldropseweg 86A.
Open sinds: januari 2014.
Wat is er te koop? Nieuwe en
tweedehands dameskleding, schoenen,
gekleurde lenzen, Grimas schmink,
tassen, sieraden, maar vooral: pruiken.
In alle soorten, prijzen (tussen de 20 en
75 euro) en kleuren. Verstelbaar op het
hoofd en van kanekalon, kwalitatief het
beste synthetische haar dat er op de
markt is.
En waar komt die naam vandaan?
Wicked staat voor apart/een beetje gek
en dat slaat op de niet doorsnee stijl van
Jaimies koopwaar. Wigs is Engels voor
pruiken.
“Er komen hier heel veel verschillende
soorten mensen. Van vrouwen die van
apartere kleding houden tot travestieten
en dragqueens. En van mensen die
voor carnaval of een feestje een pruik

zoeken en theatergroepen tot fotografen
die voor een fotoshoot funlenzen nodig
hebben. Ik heb mijn eigen bedrijfje
nu sinds een jaar of vijf. Na het vwo
ben ik bij Philips gaan leren voor fijn
mechanisch bankwerker omdat ik iets
met mijn handen wilde doen. Daarna
heb ik ook nog een opleiding gevolgd tot
directiesecretaresse. Via omzwervingen
ben ik uiteindelijk bij de klantenservice
van
een
woningbouwvereniging
beland en daarnaast met Wicked Wigs
begonnen. In eerste instantie was er
alleen een webshop en had ik een
showroom aan huis. Maar het werd zo

druk dat ik een besloot om een winkeltje
te openen, toen de kans zich hier aan de
Geldropseweg voordeed. Mijn fascinatie
voor pruiken is ontstaan toen ik een keer
met een vriendin over een fantasybeurs
ging. Om niet uit de toon te lopen was ik
zelf op zoek gegaan naar een outfit en
een aparte pruik. Toen ik daar rondliep
zag ik dat iedereen een pruik droeg en
dacht ik: hee, daar is vraag naar. Zo is
het idee voor Wicked Wigs ontstaan. Het
is inderdaad een nichemarkt. Vandaar
dat je bij mij ook kleding kunt kopen.
Daarnaast is een pruik een behoorlijk
specifiek product. Je kunt er niet zo
maar een bestellen op internet, je wil
er een passen en kijken of de kleur en
de vorm staan. Ik heb ook speciale
prive-openingstijden, bijvoorbeeld voor
travestieten die liever ongestoord komen
passen. Dan gaan de jaloezieën dicht en
kunnen ze hier naar hartelust passen. Tot
nu toe heb ik geen klagen over het aantal
klanten. En zeker nu carnaval voor de
deur staat: voor mij de drukste periode
van het jaar.”
Openingstijden:
ma: gesloten
di-do: 10-18
vr 10-20
za: 10-17
Voor actuele openingstijden (de winkel is
extra open rondom carnaval):
www.wickedwigsshop.com

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE
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Een stille kracht
Toen mijn ouders elkaar innig beminden
Terwijl ze mij verwekten
Dan probeer ik nu die liefde
Diep in mezelf ook te vinden
Want van mijn beide ouders
Kreeg ik van ieder een part
Van mijn vader kreeg ik zijn sterke
schouders
En van mijn lieve moeder d´r gouden hart

Toon Roosen
Iris Art

Winkeliersvereniging
Geldropseweg
Na zeven jaar komt er weer leven in de
Winkeliersvereniging Geldropseweg.
Behalve oudgedienden als Hans
Bonnema zitten daar ook verschillende nieuwe ondernemers in.
Met een financiele bijdrage van de
gemeente willen ze in ieder geval de
Geldropseweg op gaan leuken. We
laten ons graag verrassen!

Raadsbezoek
Een forse delegatie van de Eindhovense
gemeenteraad liet zich op uitnodiging
van de Bewonersorganisatie (BWO)
op een avond in november uitgebreid
voorlichten over de situatie rond
kamerbewoning en woningsplitsing in
de Irisbuurt.
Na een verhelderende
inleiding door BWO-bestuurslid Nanda
Burgemeester, die iedereen te pakken
kreeg met de uitspraak:”We zijn niet tegen
kamerbewoning, zo lang de weegschaal
maar in evenwicht blijft,” konden de
raadsleden middels een speeddate in
gesprek met Irisbuurters die veel last

Oproep!!
“Het Blokhutbestuur is met spoed op
zoek naar uitbreiding en vernieuwing
met fris en creatief talent!!!!!
Ons buurthuis kent al een lange
geschiedenis en is altijd gerund door
actieve vrijwillige buurtbewoners.
Op dit moment zijn een paar
mensen zeer actief betrokken in de
onderhandelingen met de gemeente om
ons buurthuis met al zijn mogelijkheden
en faciliteiten voor onze buurt te kunnen
behouden. Voor een goed resultaat
hebben we meer mensen nodig
om samen een slagvaardig bestuur
te vormen, dat ervoor kan zorgen
dat “De Blokhut” blijft behouden als
plaats van samenkomst, door dat er
buurtactiviteiten georganiseerd worden
waar buurtgenoten elkaar ontmoeten.

hebben van kamerbewoners. Dat maakte
zoveel indruk dat de gezamenlijke
fracties er in de raad vragen over gesteld
hebben. En dat heeft weer tot gevolg dat
wethouder Yasin Torunoglu opnieuw naar
de Irisbuurt komt. Waarschijnlijk ergens
in januari, maar de exacte datum staat
nog niet vast. Iedereen is welkom, dus
hou de website in de gaten als je erbij wil
zijn. (TV)
Zo kan “De Blokhut” het kloppende hart
blijven van wat er in onze buurt leeft en
belangrijk gevonden wordt.
Het bestuur wordt alweer jaren gedaan
door een (te) klein groepje, daarom willen
we graag uitbreiding en verjonging,
zodat alle gebruikersgroepen beter
vertegenwoordigd zijn en nieuwe
initiatieven tot bloei kunnen komen.
Ben je een betrokken Irisbuurtbewoner
en lijkt het je wat om energie te steken
in buurtactiviteiten,
als bestuurslid
of als vrijwilliger, bel, mail of kom
langs bij de Blokhut op vrijdag vanaf
een uur of 16:00u. Bellen, appen,
facebooken, of mailen kan ook met
Ria de Laat ( Beheerster) of Anita van
Eerden (Penningmeester). Zij kunnen
je vertellen hoeveel tijd er gemiddeld
mee gemoeid is en waaruit de
werkzaamheden bestaan.
Zegt het voort en laat je horen!!!”

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Exclusieve gedragen
damesmode.
Inbreng en verkoop.
Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Openingstijden:
wo, do, vr. van 12.00-17.30 uur
en za. van 10.00-13.00 uur

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Gabriel Metsulaan 110,
5611SR Eindhoven. www.modeby.nl
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Wordt de IRISBUURT energieneutraal?
Als je dat zou vragen aan Emile Bedaux dan liever vandaag dan morgen. Emile en Martine (Godschalk
Rosemondstraat 7) legden eind vorig jaar 12 zonnepanelen op hun dak. ‘Niet in de eerste plaats voor de
belegging of voor het geld, maar om de kinderen niet op te zadelen met problemen die we nu veroorzaken’.
Die uitspraak is best opmerkelijk want bij een stroomprijs van ca. 21 cent per kilo Watt uur loont het vele
malen meer om je geld te investeren in zonnepanelen dan op de bank te zetten.
De
Iriskrant
interviewde
twee
huishoudens die recent zonnepanelen
plaatsten. Ze bleken het niet in de eerste
plaats voor het geld te doen. ‘Het geeft
toch een goed gevoel als je je eigen
stroomverbruik op een duurzame manier
opwekt’, zeggen ook Jeroen Janssen en
Erna van Dijk (Voorterweg 184).
Beide huishoudens dekken hun huidige
energieverbruik bijna of volledig af met
de geïnstalleerde panelen en krijgen geld
terug van de stroomleverancier als ze
meer produceren dan ze zelf gebruikten
in dat jaar. Dat wordt saldering genoemd.
Naast de panelen op het dak heb je
ook een omvormer nodig. Die maakt
van de opgewekte gelijkstroom weer
wisselstroom. Zeg maar de stroom die
er momenteel uit onze stopcontacten
komt. Beiden hebben bovendien een
programma op de computer waarmee
ze van uur tot uur de opgewekte
hoeveelheid kunnen volgen. Daardoor is
hun bewustzijn van gebruik en productie
sowieso toegenomen.

Vertrouwen

Ik vroeg ze ook naar de kosten en hun
bevindingen bij het zoeken van een
betrouwbaar bedrijf. De meningen
verschillen daarover. Emile werkt zelf in
de bouw en kent collega’s bij wie hij te
rade ging en die voor het grootste deel

Arn

o

Hu

Omvormer

Zoals eerder gezegd plaatsten ze in
beide gevallen twaalf panelen. De
kosten bedroegen inclusief plaatsing en
BTW 465 tot 500 euro per paneel. Een
paneel kan indien gunstig geplaatst ca.
260 kilowattuur per jaar produceren.
Daar gaat wat vanaf door efficiëntieverliezen bij het ouder worden van
de panelen, maar daarvoor worden
garanties gegeven. De omvormer heeft
een verwachte levensduur van 10 –
15 jaar (gegarandeerd wordt meestal

10 jaar). De terugverdientijd van de
investering ligt om en nabij de 8 à 9
jaar bij de huidige energieprijzen en een
inflatiecorrectie van 2% per jaar. Extra
voordeel is dat de BTW op installatie en
aanleg kan worden teruggevraagd en dat
bedraagt al snel ca. 80 euro per paneel
gemiddeld. Dus bij een investering van
8 panelen bijna 650 euro. De ligging
van je woning bepaalt wel of het zin
heeft om panelen aan te schaffen. Ook
de dakhoek en schaduw door obstakels
speelt een rol. Wie zelf even wil checken
of het zinvol is kan terecht op diverse
websites, bijvoorbeeld www.zonneplan.
nl of http://shop.directsolar.nl/ontwerpuw-systeem of vraag offertes aan via
http://bit.ly/1Gtzbsf Ook is het sinds 1
januari mogelijk de panelen te plaatsen
op het dak van anderen en toch de
stroom ervan te mogen gebruiken en
van je eigen gebruik af te trekken.
Voorwaarde is dat de adressen binnen
dezelfde postcoderoos liggen.
Lopend door de buurt valt op dat er nog
heel wat daken liggen te wachten op
panelen. De enthousiastelingen die de
Iriskrant hierover vertelden zijn voor het
stroomverbruik al energieneutraal. Ze
willen geïnteresseerden daar best mee
verder helpen. Gewoon aanbellen en
vragen. (HK)

rs
e
ib

konsjerto
Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon.
HIL ARISCH CLOWNSCONCERT VOL GOEDE BEDOELINGEN
ARNO’S THEATER - Kalverstraat 11 - Eindhoven
KERSTVAKANTIE 27, 28, 29, 30 december aanvang 15.00
PROLONGATIE 24, 25 jan / 21, 22 febr / 21, 22 mrt / 11, 12 apr / 23, 24
mei (zaterdagen 20u; zondagen 15u)u)
RESERVEREN info@arnohuibers.nl of 040 - 2816483

Zie voor info www.arnohuibers.nl
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de klus voor hem klaarden. Jeroen en
Erna vroegen via een website diverse
offertes aan. Ze vonden het wel vreemd
dat niemand kwam kijken. Ze ontvingen
daarna een offerte die de bedrijven
baseerden op wat ze konden zien via
Google Earth en wat je daar zelf over
invult. Omdat ze dat niet erg betrouwbaar
vonden gingen zij met geen van die
bedrijven in zee. Ze kozen uiteindelijk
voor Greenchoice. Die kwamen wel aan
huis om nauwkeurig de gegevens vast
te leggen. ‘Niet het allergoedkoopst,
maar in ieder geval gaf het ons een
betrouwbaar gevoel’, volgens Jeroen.
En dat blijkt belangrijk, want net als bij
computers worden er een heleboel feiten
over je uitgestort, waar je niet alles van
op waarde kunt schatten.

In de Droomwereld ben je thuis!
Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en
professionele opvang aan kinderen tussen
nul en dertien jaar.
Wij bieden:
• Gecertificeerde VVE-opvang
• Dagopvang
• Peuteropvang
• 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.

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

personenauto’s

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

Ondertussen, bij de buren
In de Buut aan de Rochusstraat
kun je de maandagen 12-1, 261, 9-2 en 23-2 vanaf 19.30 uur
terecht om te Fritzen.
Te wat? Fritzen! Dat is een initiatief van
buurtgenoten Femke en Elke. Iedereen
uit de buurt die bezig is met een
project, klusje, bedenksel of creatieve
uitspatting kan vrij binnenwandelen om
te werken, verder te denken of elkaar
te helpen. Als bijkomend voordeel
is er koffie, thee, fris, bier, wijn en
lekkers. Meer info staat op de Fritzen
Facebookpagina.

Ook in de Buut: het repaircafé.
Want repairing is volgens onze
overburen de nieuwe trend.
We
citeren:
‘Repairing:
elkaar
opzoeken in een gezellige cafésfeer om
samen kapotte spullen te herstellen.
Daarbij gebruik je elkaars kennis
en gereedschap om de spullen te
repareren die je weg wilde gooien.
Van elektrische apparatuur tot kapotte

meubelen. Hierdoor maken mensen
uit elkaars buurt of stad weer contact
met elkaar en leren ook hoe je kapotte
spullen repareert. Repair Cafe Stratum
is elke laatste zaterdag van de maand.
Weet je niet zeker of onze vrijwilliger/
professionals uw probleem aan
kunnen, stuur dan een mailtje naar
Repaircafestratum@gmail.com’.

En tot slot: een nieuwe bieb in de
Wilgenhof.

Na de sluiting van de wijkbieb aan de
Roostenlaan heeft woonzorgcentrum
Vitalis Wilgenhof er zelf een geopend.
De bibliotheek is bedoeld voor eigen
bewoners en voor bewoners uit de
omgeving. Het uitleensysteem is
gebaseerd op het principe van ’boek
voor boek’: wie een boek leent moet er
een ander (eigen) boek voor terugzetten.
De bieb is elke dag open. Assistentie en
koffie of thee op maandag van 10–12
uur woensdag van 10–12 en 14–16,
vrijdag van 10–12.

Zonnepanelen

Als je plannen hebt om je dak (gedeeltelijk)
te voorzien van zonnepanelen is het slim
om op maandag 12 januari om 19.30 uur
naar de informatie-avond in De Blokhut
te komen. De vereniging 040energie
organiseert dan een bijeenkomst
met kenners en gebruikers van
zonnepanelen. Hoe zijn hun ervaringen
met zonnepanelen? Waar moet je op
letten voordat je een besluit neemt? Waar
koop je ze en wat kost het? Kun je ze
zelf plaatsen of moet je dat overlaten aan
de professional? Een van de sprekers is
ervaringsdeskundige Emile Bedaux uit
de G.Rosemondtstraat die dit jaar zijn
dak voorzag van flink wat zonnepanelen.
“Wij bieden een soort zorgmodel voor
mensen die zonnepanelen overwegen of
ze al geplaatst hebben,” zegt Marnix Vlot
van 040energie. De vereniging stimuleert
duurzame energie en energiebesparing
in Eindhoven. Officieel heet het dat
ze ‘lokale oplossingen’ zoeken voor
energiebesparing. Dankzij 040energie
hebben 20 huizen in de wijken Hanevoet,
Eikenburg/De Roosten, Tongelre en
Gijzenrooi nu al zonnepanelen.

#Irisbuurt_Onze wijk op social media
#Vanuit het ‘Jumbo panel’ vernomen dat
eind dit jaar er betaald/gecontroleerd
parkeren gaat worden op het terrein van
Jumbo/Aldi. Als klant krijg je een kaartje
als je binnen rijdt en bij de kassa krijg je
een uitritmunt…
#@brigadierSTRMce: Goedemorgen,
gisteren (2-12, red.) 20.00 uur

Voorterweg, Pizzabezorger van
Domino’s overvallen. Sign dader zw
vest, gr joggingbr zw scooter geen
kenteken
Iemand iets gezien?

Dus.. Sorry voor de overlast.
#Is er in de Irisbuurt al een mini- of
buurtbieb? Als het er nog niet is, zou er
interesse zijn?

#Ons kleine kuikentje blijkt een haan te
zijn. Gelukkig staat ie niet al te vroeg op.
In ieder geval in de wintertijd. Tot nu toe.

#@brigadierSTRMce 19 nov. Eerlijke
jeugd komt portemonnee met inhoud
brengen, gevonden bij de blokhut.
#iriswijk #mooi

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

Heb je last
van overgewicht?
Weinig energie?
Wil je gezonder eten?
Kom naar ons spreekuur iedere maandag van 10.00 - 11.00 uur
Geldropseweg 111 | 5611 SE Eindhoven | Nederland
www.voeljegoedeindhoven.nl
info@voeljegoedeindhoven.nl | 040 212 0029
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Door Jorinde

Wintertijd

Column
Trrrrrrrrrrrrr zegt mijn
wekker. Het is half 6,
tijd om op te staan.
Ik koester nog heel
even de warmte van mijn bed. Niet te
lang want dan wil ik er niet meer uit. Niet
nadenken dus, ik gooi mijn benen over
de rand van het bed, haal even diep
adem om moed te verzamelen en stap
op de koele vloer. De gordijnen zijn open
en het heldere licht van de maan schijnt
door het raam naar binnen. De hond kijkt
me verwachtingsvol aan. Ja hoor, we
gaan naar beneden. Het is nog donker.
De wintertijd is weer ingegaan. Nog
warm van mijn bed trek ik mijn laarzen en
jas aan. Eerst de hond maar uitlaten. We
lopen samen naar buiten. De straten zijn
nog donker. De meeste mensen slapen
nog. Groot gelijk, het is nog vroeg. We
ronden onze wandeling wat eerder af
dan anders. Snel de dieren eten geven
en onder de douche. Vandaag werk ik in
Utrecht en dan moet ik vroeg in de trein
zitten. Op de fiets naar het station zie ik
inmiddels op verschillende plaatsen licht
branden achter de gesloten gordijnen.
De wereld wordt wakker. Op het perron
luister ik naar het ontwaken van de stad.
Ik zou mijn ogen willen sluiten om nog
beter te luisteren maar durf niet goed. Dat
ziet er vast gek uit. De trein boemelt het
station binnen. Gelukkig op tijd want het
is guur op het perron. Ik zoek een plaatsje
achterin de trein. Ik nestel me in mijn
hoekje en zet mijn muziek aan. De oortjes
beschermen de andere reizigers tegen
mijn muziek, vandaag is het Afrojack, op
de vroege ochtend. De trein dendert door
de ochtendstilte. De mist buiten geeft
de wereld een bijna sprookjesachtige
uitstraling. De zon komt op en terwijl
de trein mij door het landschap voert,
verandert het licht. Waar het eerst te
donker was om iets te onderscheiden,
zie ik nu koeien in de wei. Een fietser
trotseert de wind op de stille weg tussen
de weilanden. Een huis bijna verscholen
in het groen. De ruimtes tussen de
bebouwing worden korter en van dorp
naar dorp wordt het van buitenwjk naar
buitenwijk. We naderen Utrecht. Terwijl
ik mijn tassen pak, bereid ik me voor op
een drukke werkdag die voor me ligt. Aan
het einde van de middag leg ik dezelfde
weg weer af maar dan in tegengestelde
richting. Terug naar het zuiden. Was het
´s morgens net licht geworden toen ik
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uit de trein stapte, nu heeft de schemer
alweer ingezet terwijl ik naar het station
loop. Het is druk en ik moet me een
weg banen door de menigte wachtende
mensen. Ik loop naar het achterste deel
van het perron. Met een beetje geluk is
het een lange trein en hoef ik geen moeite
te doen om een zitplaats te bemachtigen.
Het lukt en ik stommel en dommel in de
warme trein terug naar het zuiden. De
lucht in de coupe is bedompt van de
warme en veelal vermoeide lichamen
van mijn medereizigers. Wel fijn als ik
in Eindhoven op het station weer frisse
lucht in mijn longen krijg. Ik haast me de
trappen af en zwaai naar een bekende
die bij het Ola Happiness Station staat.
Ook met dit weer gaat de verkoop van ijs
blijkbaar gewoon door. Nog een trapje af
naar de fietsenkelder om mijn fiets tussen
alle geparkeerde fietsen uit de plukken.
Buiten blijkt het inmiddels donker te
zijn geworden. De regen miezert in het
licht van de lantaarnpaal en daarbuiten.
Koud en moe vervolg ik mijn weg. Ik
fiets door de drukke avondspits, door de
Tramstraat, langs de Jan Linders, de kerk
met een verlichte Jezus op de toren. Ik
kan daar niet voorbij fietsen zonder terug
te denken aan die keer dat ik lichtelijk
aangeschoten na een avondje stappen
op weg was naar huis en in mijn roes
dacht dat ik een verschijning zag. Ik heb
er niet over durven praten, tot ik maanden
later in de gaten kreeg dat het gewoon
een beeld met een lamp eronder was. Ik
vervolg mijn weg langs het kanaalhoofd

Freekje Groenemans
Kinderfotografie

De mooie baby- en kinderfoto’s bij je
thuis of op lokatie
www.freekje groenemans.nl

en van de heuvel af richting Havensingel
en Tongelresestraat. Zou ik de enige zijn
die hier zo geniet van de wind in mijn haren
terwijl ik naar beneden roetsj? Ik beeld
me in dat ik een vogel ben, gedragen
door de wind. Mijn zorgen en ergernissen
van de werkdag waaien van me af en
een stukje lichter vervolg ik mijn weg.
De Irisbuurt nadert en ik weet dat ik bijna
thuis ben. De huiskamers zijn verlicht en
op dit tijdstip zijn de gordijnen nog net
niet dicht. Ik geniet van de kleine inkijkjes
in de levens van mijn buurtgenoten.
Alleen al de verschillen in het interieur
vind ik leuk om te zien. Van superstrak
en minimalistisch tot een overdaad aan
spullen. Van keurig schoon en opgeruimd
tot een toch wel erg ongeorganiseerde
bende. In sommige huiskamers staat
de tafel al gedekt. Met een heel gezin
aan tafel. Of gewoon alleen of met zijn
tweetjes. De afwisseling maakt het juist
zo leuk. Iedereen moet maar leven zoals
hij dat zelf wil, ik wil daar geen oordeel
over hebben, maar hoe verschillend
zijn al die huizen, al die mensen, al
die levens. Iedereen heeft zijn eigen
vreugdes, zijn eigen verdrieten. Grote en
kleine gebeurtenissen. Ik fiets verder en
bedenk me dat al die mensen bij elkaar,
al die levens, al die gebeurtenissen, dat is
wat onze buurt maakt. Dat is de Irisbuurt.
Niet elkaar veranderen zodat we allemaal
hetzelfde worden, maar gewoon elkaar
respecteren en accepteren zoals we zijn.
Ik parkeer mijn fiets tegen de muur. Ik
ben thuis.

Nuttige adressen
Colofon

Oplage 1150
Redactie:
Daphne Broers (eindredactie), Anneke
Derkx, Linda Hoogsteden, Henk Kok,
Maurice Moll (Facebook), Odette
Rooijmans, Tonnie Vossen (site),
Sandra Wubben (opmaak).
Iriskrant@gmail.com
Tonnie@isrisbuurt.nl
Tips, ideeën en artikelen zijn altijd
welkom. Het lentenummer verschijnt
in maart. Kopij inleveren vóór 15
februari.
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