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Op woensdag 9 april vindt de
Algemene Ledenvergadering van
Bewonersvereniging Gijzenrooi
plaats. U bent van harte welkom. De
ALV vindt plaats in het Wirogebouw
aan de Sint Wirostraat 2 en begint
om 20.00 uur.

Een kijkje in Stratum uit vroeger
tijden
Ook ditmaal is het tweede deel van de
algemene ledenvergadering een
educatief en onderhoudend onderdeel
gepland. Wij zijn blij dan Jan
Spoorenberg van het Historisch
Archief te mogen aankondigen. Jan is

bereid gevonden om na het officiële
gedeelte een boeiende babbel
aangevuld met 60 dia's over
Stratum/Gijzenrooi uit vroegere tijden
te houden. De presentatie is leuk voor
iedereen die in Stratum woont en
interesse heeft in zijn/haar
woonomgeving.Voor de mensen die
hier al langer wonen een feest van
herkenning en voor de mensen die
korter in de wijk wonen een
presentatie vol verrassingen en een
kennismaking met de roots van de
Gijzenrooi.Een echte aanrader dus en
we rekenen dan ook op uw komst!

9 april: ALV in Wirogebouw

Activiteitenschema 2003: noteren!
De dagen lengen en het wordt weer tijd voor
leuke buurtactiviteiten. Het schema voor 2003
ziet er als volgt uit. Neem de data vast op in uw
agenda!

29 maart: Bingoavond 
9 april: A.L.V.
19 april: Paaseieren zoeken
15 juni: Zeskamp en barbecue
21 september: Vennendag
9 november: Lampionnenoptocht
22 november: Sinterklaasintocht
half december: Ontsteking kerstboomverlichting

Voor actuele informatie omtrent de activiteit kunt onze internetsite
www.gijzenrooi.nl raadplegen.
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Realisatie 2001 Begroting 2002Realisatie 2002Begroting 2003
Uitgaven ( alle bedragen in euro's)

Subsidiabele kosten
Lidmaatschappen 307 159 65 200
Vergaderkosten 910 726 1.080 1.200
Gijzenroois Zegje 1.274 1.293 1.054 1.750
Kopieerkosten 63 227 261 250
Portokosten 42 91 0 50
Telefoonkosten 43 0 0 0
Onderhoud website 0 293 80
Kantoorbenodigdheden 50 113 126 150

2.689 2.609 2.879 3.680

Niet-subsidiabele kosten/baten -23 0 -26 -30
2.666 2.609 2.853 3.650

Inkomsten
Contributies 272 635 1.106 1.150
Subsidie gemeente Eindhoven 2.314 1.974 1.740 2.500
Advertentieopbrengsten 1.271 0 950 0

3.857 2.609 3.796 3.650

Saldo overschot 1.197 0 overschot 943 0

Bij het aanleveren van de kopij van het jaarverslag is de afrekening van de subsidie over 2002 nog niet
ontvangen van de gemeente Eindhoven. Evenmin is uitsluitsel verkregen omtrent de subsidie voor 2003. Door
de kascontrolecommissie is de kascontrole uitgevoerd en de verantwoording akkoord bevonden.

Marc Melters

De financiën van Gijzenrooi: 

een kijkje in de kas
Het financieel verslag over 2002 is
op de gebruikelijke wijze
ingedeeld. Allereerst een kolom
met de cijfers van 2001,
vervolgens de begroting van 2002,
de cijfers over 2002 en tenslotte de
ingediende begroting 2003.

De kosten zijn in 2002 iets hoger
geweest dan begroot. Voornaamste
oorzaken zijn enerzijds de opzet en
het onderhoud van onze website
waarmee in de begroting geen
rekening was gehouden, anderzijds
de stijging van de bestuurskosten

als gevolg van de enkele
onvoorziene posten. Hiertegenover
staan ogenschijnlijk lagere kosten
voor het Gijzenroois Zegje en
lidmaatschappen. Deze daling
wordt echter voornamelijk
veroorzaakt doordat enkele nota's
pas in 2003 betaald zijn. Het
budget voor 2003 geeft dan ook een
forse stijging van de kosten van het
Zegje te zien omdat rekening
gehouden is met de kosten van 5
Zegjes tegen 3 in 2002.

Door de inhaalslag van de
contributie-inning in november zijn
alle circa 550 leden weer geheel bij.
Over de advertentieopbrengsten
kan worden opgemerkt dat we hier
nog te maken hebben met enige
adverteerders met achterstand in
de betaling. Momenteel wordt ook
hier een inhaalslag gepleegd, zodat
de advertentieopbrengsten in 2003
zullen stijgen.

Conclusie is dat we financieel een
goed jaar achter de rug hebben.
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Meer leden
In oktober hielden we met behulp
van een aantal vrijwilligers een
actieve huis aan huis campagne om
de contributie te innen en ons
ledenbestand te actualiseren. Deze
actie leverde een aantal nieuwe
leden op. Het aantal van 615 leden
geeft aan dat de vereniging in een
behoefte voorziet.

Enthousiaste vrijwilligers
Evenals het afgelopen jaar zijn er in
2002 weer zo'n 50 vrijwilligers
actief geweest tijdens de diverse
activiteiten. Met veel enthousiasme
staan zij zelfs bij slecht weer paraat
om iedereen plezier te bezorgen.
Zelf vinden zij het leuk om te doen
en voelen zich gewaardeerd als
activiteiten goed bezocht en goed
geslaagd zijn.
Op 5 juli organiseerde het bestuur
een vrijwilligersavond. Deze werd
slechts door enkelen bezocht.
Misschien was het tijdstip verkeerd
gekozen. Om onze waardering te
laten blijken, kregen alle
vrijwilligers een kerstwens van het
bestuur.

Drie commissies
Steeds meer wordt duidelijk dat
onze vereniging stoelt op de drie
commissies. De commissies
activiteiten, belangenbehartiging en
communicatie.
In de bestuursvergaderingen staan
de commissies dan ook centraal. De
bestuursleden en de

commissieleden verzetten immers
het meeste werk en hun resultaat is
dan ook te merken. Met elkaar
zorgen zij ervoor dat de
continuïteit gewaarborgd blijft en
er steeds meer lijn komt in de
commissieplannen. De afgesproken

vergaderstructuur die onder
andere mede voor continuïteit
moet zorgen, is in de commissie
belangenbehartiging het meest
zichtbaar. Hoewel de resultaten
van de beide andere commissies
uitstekend zijn, zijn zij nog wat
zoekende naar hun
overlegstructuur. Toch is er zeker
in het afgelopen jaar hard gewerkt
door enthousiaste mensen.
De meeste leden weten inmiddels
ook de weg hoe een wens of een

idee aangekaart kan worden bij een
commissie en dat werkt, zoals u
elders in dit blad kunt lezen.
Een punt van aandacht blijft
natuurlijk een openvallende plaats.
Wij prijzen ons echter gelukkig dat
we in Gijzenrooi zoveel
bereidwillige leden hebben. Zo
heeft Nicole Bregman zich
spontaan  aangemeld als
bestuurslid in 2002. Wie volgt? Er
is namelijk nog een vacature in de
commissie communicatie…

Bestuur
In april 2002 kregen we een nieuwe
penningmeester. Mieke van Kuijk
heeft zich met verve op haar
nieuwe taak gestort. De overdracht
van het penningmeesterschap en
de ledenadministratie van Marc
naar Mieke heeft tijd en aandacht
gekost, evenals de administratieve
rompslomp.

>>

Jaarverslag bestuur 2002:
tien jaar werken aan de wijk

Dit jaar bestaat onze vereniging 10 jaar. Om precies te zijn: de officiële
oprichting was op 2 september 1993. Soms lijkt het al veel langer. Hoe
dan ook, we staan niet stil. We blijven ons inzetten voor een buurt waar
mensen in harmonie met elkaar leven en waar mensen iets met elkaar
hebben. Hieronder vindt u het jaarverslag van 2002.
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De contributie-inning in het najaar
heeft behalve nieuwe leden ook
aardig wat geld in het laatje
gebracht. Dat is prettig, want voor
een aantal zaken zoals bijvoorbeeld
het Gijzenrooise Zegje krijgen wij
geen subsidie, net zomin als voor
de diverse activiteiten.
Het voltallige bestuur heeft in 2002
5x vergaderd, het dagelijks bestuur
daarnaast nog 9x.
In een vereniging die op vele
terreinen actief is, is deze
vergaderfrequentie aan de lage
kant. Het bestuur was in géén van
de 5 bestuursvergaderingen
compleet. Met alle begrip voor de
drukke werkzaamheden van de
bestuursleden vraagt dit punt de
nodige aandacht van de
betrokkenen.

Aangepast beleidsplan
Het beleidsplan 2002-2003 is
geëvalueerd en kan na actualisatie
weer dienen als plan voor 2003-
2004. Steeds meer dient het
beleidsplan als richtlijn en maken
de afzonderlijke commissies een
afgeleid plan. Het (bijgestelde) plan
kunt u zoals gewoonlijk weer
vinden op de website. Tevens
wordt het 9 april tijdens de
algemene ledenvergadering aan
belangstellenden uitgereikt.

Stadsdeelkantoor
Wij waren present op 30 augustus
bij de opening van het
stadsdeelkantoor aan de Piuslaan.
In 2002 hebben wij diverse malen
contact gehad met ambtenaren van
het Stadsdeelkantoor, onder andere
over de subsidie, de besteding van
het buurtbudget, de verwijdering
van de verkeersdrempels en de
plannen rondom het terrein aan het
Bunderkensven. Punt van
bespreking in november 2002 was
de intrekking van de subsidie voor
de installatie van de kerstboom
(door de NRE)  Met deze afwijzing
kwam onze kerstboom 'op losse
schroeven' te staan. Door gebruik

te maken van een gedeelte van het
buurtbudget, is het toch nog gelukt
om de kerstboom te kunnen
verlichten.
De constructieve samenwerking
met het stadsdeelkantoor die wij
als vereniging beogen, krijgt naar
onze mening nog geen gestalte. Het
ontbreken van bevoegdheden en
budgetten gevoegd bij de interne
(mis)communicatie bij de
gemeente, brengen het doel van
stadsdeelkantoren om de afstand
tussen burger en gemeente te
verkleinen bepaald niet dichterbij.
Wij hopen dat het op 10 oktober
opgerichte bewonersplatform
Stratum, waarin wij in de persoon
van Frans Claassen
vertegenwoordigd zijn, een
bijdrage zal leveren aan de
samenwerking met het
stadsdeelkantoor.

Samenwerking met andere
organisaties
Behalve enkele informele contacten
is er met Buurtorganisatie Tivoli in
2002 géén gezamenlijk overleg
geweest. Hoewel onze
doelstellingen elkaar raken, is er
ons inziens weinig behoefte aan
een jaarlijks uitwisselingscontact.
Besloten is om een eventueel
initiatief hiervoor aan
buurtorganisatie Tivoli over te
laten. 
Loket W heeft ons verzocht om een
afvaardiging in de wijkraad
Stratum om met name het belang
van de senioren in Gijzenrooi te
behartigen. Wij hebben daarbij als
voorwaarde gesteld dat deze
afgevaardigde deel zou moeten
uitmaken van het bestuur. Hoewel
wij als bewonersvereniging de
belangen van alle bewoners
behartigen, willen wij ons
inspannen om een beroep te doen
op de senioren voor deze functie.
Daarom nodigen wij juist hen uit
om namens Gijzenrooi een bijdrage
te leveren.

Periodiek aftreden
Zoals gebruikelijk treden er
periodiek bestuursleden af. Op
deze manier heeft iedere bewoner
van Gijzenrooi kans om mee te
denken en te praten over
Gijzenrooi.
Op de Algemene
Ledenvergadering van 9 april
aanstaande treden Hanny Reekers
en Truus van Vessem af. Truus van
Vessem stelt zich herkiesbaar. 
Mocht u interesse hebben om u in
te zetten voor uw woonomgeving,
meldt u zich dan aan bij het
secretariaat. Want in de periode
2003-2004 willen we gewoon
doorgaan op de ingeslagen weg.

Nawoord
Met plezier en genoegen kijk ik als
voorzitter terug op het afgelopen
jaar. Het is steeds weer een
verrassing om in een
nieuwbouwwijk als Gijzenrooi
zoveel enthousiaste mensen een
bijdrage te zien leveren. Bewoners,
woonomgeving en sfeer varen er
wel bij. 
Ik beschouw het als een eer om van
zo'n vereniging voorzitter te mogen
zijn.

Kom naar de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 9
april!
In 2001 waren er 50 leden op de
vergadering, in 2002 waren er
slechts 35 leden.
Toe Gijzenrooiers, geef die ene keer
per jaar acte de présence en kom in
groten getale naar het Wirogebouw.

Truus van Vessem
Voorzitter
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Evenals vorig jaar organiseert
de commissie activiteiten van
de bewonersvereniging op
Paaszaterdag 19 april een
leuke activiteit voor de
kinderen in onze wijk:
paaseieren zoeken.

De kinderen kunnen onder
begeleiding van hun
ouders/oma's/opa's(!) naar
eieren zoeken.
We verzamelen op het
Buurtven (hoek
Eijerven/Schaapsloopven en
vandaar gaan we, nadat alle
kinderen zich ingeschreven
hebben, samen om 10.30 uur
met een heuse paashaas naar
de zoekplaats.

De kosten voor deelname
bedragen 1 euro per kind.
Daarvoor krijgen zij een

kaartje, waarna ze na afloop
een leuke attentie mee naar
huis krijgen. Er is ook een
loterij met leuke prijzen. Voor
ieder gevonden ei krijg je een
lotje van de paashaas. Hoe
meer eieren je dus vindt, hoe
groter de kans op een prijsje!

Het belooft een gezellige
ochtend te worden dus kom
ook naar het Buurtven samen
met je vader en/of moeder
dan gaan we eieren zoeken op
de geheime verstopplaats van
de paashaas.

Wegens groot succes geprolongeerd!

Zaterdag 19 april: paaseieren zoeken

Op zaterdagavond 29 maart
organiseert de
activiteitencommissie in de aula
van de 'Reis van Brandaan' aan
het Kanunnikensven een
bingoavond. 
We starten om 20.00 uur. De avond
zal naar verwachting zo'n twee uur
duren. De bingokaarten worden ter

plaatse verkocht voor  0,50 per
stuk. Uiteraard zijn er leuke prijzen
te winnen, maar ons doel is vooral
om er voor iedereen een gezellige
avond van te maken. U bent van
harte welkom en mag gerust een
introducé(e) meenemen.

Nieuw: bingoavond in
Gijzenrooi
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Ik wil even iets kwijt. Ja, ik
bedoel u, in die zilvergrijze
Peugeot of in die donkerblauwe
BMW, of misschien heeft u wel
een rode Toyota. Eigenlijk maakt
het ook niet uit welke auto u
heeft. Ik heb iets op mijn hart en
nu het gedoogtijdperk zo
langzamerhand voorbij lijkt te
zijn, zeg ik maar recht voor zijn
raap wat ik bedoel.

Waar het om gaat is dat u zo hard
rijdt, onder andere op het
Diepmeerven. Vooral 's morgens zo
tussen 7.00 uur en 8.30 uur.
Trouwens, 's avonds als u weer
naar huis gaat, rijdt u net zo hard.
Natuurlijk begrijp ik wel dat u
soms weer nét te laat de deur uit
gaat. Vergeten om het bijgewerkte
dossier mee te nemen, de kinderen
gedag te zeggen of zoiets. Maar

toch…, als ik u zo met een snelheid
van ± 60 á 70 km/u voorbij hoor
razen, hou ik m'n hart vast. Het is
een tijdje minder geweest, maar
toen lagen er ook die vermaledijde
drempels. Wellicht wilt u ze niet
terug, maar ja, u weet toch ook: hoe
harder de vaart, hoe harder de roep
om drempels.

Tja, en de bus dan? Ja, de bus.
Misschien wil de bewoners-
vereniging wel een briefje schrijven
naar de busonderneming. Het gaat
toch immers om de veiligheid van
ons allemaal en vooral om die van
de kinderen! Eerlijk gezegd wil ik
elke automobilist die in onze wijk
té hard rijdt graag attent te maken
op zijn of haar rijgedrag. Misschien
willen anderen dit óók wel doen.

Mevrouw, mijnheer, dit was het
wat mij betreft. Rijdt u maar weer
gewoon verder, maar dan graag
traag. Alvast bedankt!

Truus van Vessem

Mevrouw, mijnheer heeft u een momentje?

Via internet zit je zo aan de andere kant van de
wereld. Maar zover hoef je het heus niet te zoeken. 

Op internet vind je namelijk ook je eigen wijk:
www.gijzenrooi.nl! Daar zie aankondigingen en
(foto)verslagen van wijkactiviteiten, nieuws van het
bestuur, informatie over de historie van de omgeving
van Gijzenrooi en: alle Gijzenrooise Zegjes sinds
december 2000. Surf dus een wat dichter bij huis en
wel naar gijzenrooi.nl!

Surfen door je eigen wijk!

Kijk eens op gijzenrooi.nl
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Baarmoederhalskanker is een
ziekte die elk jaar ongeveer 700
vrouwen in Nederland treft, met
name vrouwen in de
leeftijdscategorie van 30-60 jaar.
Daarom worden alle vrouwen uit
bovengenoemde leeftijdscategorie
om de vijf jaar uitgenodigd om
deel te nemen aan een
bevolkingsonderzoek.

Waarom juist kanker van de
baarmoedermond?
De vagina is bekleed met een laag
cellen die we plaveiselepitheel
noemen, een sterk soort cellen die
niet erg gevoelig zijn voor infecties
en mechanische beschadiging. De
baarmoedermond daarentegen is
op de plaats waar kanker zich
ontwikkelt bekleed met een dunne
laag cellen die wel erg gevoelig zijn
voor infectieuze en mechanische
invloeden.

Sinds enkele jaren weten we dat
bepaalde typen van het Humaan
Papiloma Virus (HPV) een zeer
belangrijke rol spelen bij het
ontstaan van
baarmoederhalskanker. Dit virus
wordt overgebracht bij
gemeenschap. Het virus maakt dat
de natuurlijke controle op de
celdeling geïnactiveerd wordt.
Daardoor kunnen de cellen zich
ongecontroleerd gaan delen, en dat
doen ze vooral op de
overgangszone van het stevige
naar het dunne epitheel, dus de
baarmoedermond. Dus: geen
kanker zonder dit virus!!

Betekent dit dat baarmoederhals-
kanker te voorkomen is?
Het antwoord is in principe ja. Als
een vrouw niet besmet wordt met

HPV, is de kans dat zij
baarmoederhalskanker krijgt nihil.
Het safe-sex principe dat bij de
overdracht van geslachtsziektes
belangrijk is, geldt dus ook voor
deze besmetting. Maar de tijd die
nodig is om na een besmetting met
HPV baarmoederhalskanker te
krijgen, is 10-15 jaar.
Ondertussen is het met een
uitstrijkje mogelijk om voorstadia
van de baarmoederhalskanker te
ontdekken. Een uitnodiging om de
vijf jaar zou dus voldoende moeten
zijn om afwijkingen bijtijds te
ontdekken. Het is daarom
belangrijk dat alle vrouwen
meedoen. Het overslaan van een
uitstrijkje betekent immers dat de
tussenliggende periode te lang
wordt. Meedoen is dus zeer
belangrijk!

Het uitstrijkje is een zeer
eenvoudig onderzoek en als er een
afwijking wordt gevonden, is het
vaak in een vroeg stadium, nog
voordat het echt tot een kanker
gekomen is. Het is ook goed
mogelijk om de afwijkingen in dit
stadium te behandelen. 
De laatste jaren wordt er gekeken
of het ook mogelijk is om het HPV-
virus te ontdekken en om bij de
besmette personen extra alert te
zijn. Dan zou het kunnen dat de
vrouwen  die niet besmet zijn
minder frequent een uitstrijkje
nodig hebben, bijvoorbeeld om de
10 jaar. Voorlopig zal het echter nog
in het schema van elke 5 jaar
gedaan worden.

Het maken van een uitstrijkje
Het uitstrijkje zelf is een relatief
simpel onderzoek, dat geschoold
personeel, zoals de

doktersassistente of de huisarts,
goed kan uitvoeren. Na het
invullen van het formulier, waarbij
ook de datum van de laatste
menstruatie wordt gevraagd, wordt
de vrouw uitgenodigd om op de
onderzoeksbank plaats te nemen.
Om de vagina wat verder te
openen wordt gebruik gemaakt
van een instrument dat speculum
wordt genoemd. Met een borsteltje
wordt vervolgens langs de
baarmoedermond gestreken. De
cellen worden daarna op een
glaasje gebracht en gefixeerd. In
een hoesje gaat het glaasje met het
formulier over de post naar het
regionale laboratorium. Daar wordt
het binnen een week of twee
nagekeken en de uitslag wordt
weer toegestuurd aan de
huisartsenpraktijk.
Bij meer dan 90% van de vrouwen
is geen verder onderzoek nodig. Bij
sommige vrouwen moet het
uitstrijkje worden overgedaan
omdat het niet goed gelukt is of
omdat er een ontsteking of een
beginnende afwijking is gevonden.

Wat te doen bij klachten?
Het uitstrijkje is een
momentopname en biedt geen
garantie tot het volgende uitstrijkje.
Het is daarom altijd verstandig om
bij de volgende klachten naar uw
huisarts te gaan, ook al is er een
uitstrijkje gemaakt dat goed was. 
- Hinderlijke afscheiding 
- Bloedverlies bij of vlak na de

gemeenschap
- Bloedverlies buiten de

menstruatie
- Bloedverlies als u een jaar of

langer geen menstruatie heeft
gehad.

>>

Het uitstrijkje:

Bevolkingsonderzoek baarmoederhals kanker
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Wil je ook een (bescheiden)
bijdrage leveren aan de
Bewonersvereniging Gijzenrooi?
Meld je dan bij ons aan als
bezorger. Viermaal per jaar wordt
het Gijzenroois Zegje bezorgd.
Daarnaast verspreiden we een paar
keer per jaar flyers, om activiteiten
zoals de lampionnenoptocht of de
komst van Sinterklaas aan te
kondigen. Je krijgt een lijst met te
bezorgen adressen. Zo'n rondje

kost je een naar schatting maximaal
twee uur. Er zijn drie goede
redenen om je nu aan te melden. 

Bezorgen is namelijk:
· goed voor je lijf: je stimuleert de
doorbloeding en zet je hart aan het
werk;
· goed voor je hoofd: even
uitwaaien is ontspannend en een
gezonde afwisseling van betaald of
huishoudelijk werk dan wel studie;

· goed voor je woonomgeving. Je
draagt bij aan een goede
communicatie en ontlast andere
mensen die al veel tijd in de
Bewonersvereniging steken.

Geef je op bij Martin van Rooij, stuur
een e-mail naar
communicatie@gijzenrooi.nl.

Het ouderenwerk van Loket W
verzorgt in diverse wijken in de
stad bewegingsactiviteiten voor
55-plussers onder de naam Meer
Beweging voor Ouderen (MBvO).
Het gaat om activiteiten als
gymnastiek, hatha yoga en
volksdansen, die verzorgd worden
door speciaal opgeleide docenten.

De MBvO gymgroep van
woensdag 10.00 uur in 'het
Burghplan' aan de Fabritiuslaan 28
zit te springen om nieuwe leden.
Deze les is van 10.00 uur tot 10.45
uur. Na de les is er de mogelijkheid
om gezamenlijk een kop koffie of
thee te drinken. De kosten zijn 
11,40 per kwartaal. Heeft u
interesse kom dan gerust eens

binnenlopen!

Wilt u meer informatie, bel dan
naar Loket W Stratum/Tongelre,
telefoonnummer 2972020, en vraag
naar Anja Alink. U kunt zich
natuurlijk ook aanmelden bij

Martin van Rooij om eens in de
vier maanden het Zegje rond te
brengen. Duurt ongeveer anderhalf
uur en is een heel aangename en
nuttige vorm van
lichaamsbeweging.

55-plus en zin om meer te bewegen!!

Strek je benen!

>> vervolg pag 9

Wanneer is een uitstrijkje niet
nodig?
· Als de gehele baarmoeder met de
baarmoederhals is verwijderd.
· Tijdens de menstruatie. Dan stoort
het bloed de beoordeling. Daarom
is het beter te wachten tot de
menstruatie voorbij is.
· Als de vrouw zwanger is of

borstvoeding geeft, tot 6 maanden
na het stoppen daarvan
· Als er een uitstrijkje met een
goede uitslag gemaakt is in de
laatste 12 maanden.

Gratis
De uitstrijkjes die in het kader van
het bevolkingsonderzoek gemaakt
worden, zijn gratis voor alle
uitgenodigde vrouwen. De oproep

wordt gedaan door de huisarts of
de GGD. 
Dus als u wordt opgeroepen, geeft
dan gehoor aan de uitnodiging en
maak een afspraak met de
doktersassistente. Zij kan
desgewenst ook antwoord geven
op de vragen die u misschien nog
heeft!

Anneke Dalinghaus
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Drempels

Ze zaten op de bank bij de vijver.
Alledrie de kleuterleeftijd ver te boven.
Samen 250 jaar levenservaring.
Waarover spraken zij, die drie daar op
de bank? Over 250 jaar aan menselijke
herinneringen? Over de tijd? Over de
weemoed van het vergankelijke? De
traagheid van het bestaan? Het ging
over snelheid.  
"Dertig? Dat rijdt niemand. Is veel te
langzaam. Past niet bij de normale
snelheid van een auto. Te langzaam
voor de auto en te langzaam voor de
bestuurder. Net als bij een fiets.
Niemand fietst voor z´n lol stapvoets.
Stapvoets past óók niet bij een fiets." 
Na deze filosofische woorden bleef het
even stil.
"Zelfs de bus rijdt geen dertig. Dat
doen ze pas als het niet anders kan.
Doen ze alleen als er drempels liggen"
"Maar ja, die hebben ze weggehaald en
nou rijdt iedereen weer vijftig of
zestig."
"Ik denk dat ze terugkomen. Niet
dezelfde misschien, maar andere. Zeker
weten" 

Ik loop verder. De gespreksflard ebt
langzaam weg. Woorden worden
klanken, klanken vervagen om daarna
helemaal te verdwijnen. 
Stilte. Zelfs geen auto op dit moment.

Drempels, denk ik, drempels. Ze
kwamen en ze gingen, niemand wist
waarom. Geld te veel? Eerst doen, dan
denken? Hyperactieve gemeente?
Drempeltje leggen, niemand zeggen.
Kukeleku zo kraait de haan, de
drempeltjes zijn weer weggegaan.
Beter één drempel in de straat, dan
tien in de lucht. Als er één drempel
over de rijbaan ligt, volgen er meer. Ik
heb al m´n drempeltjes op het droge.
Jantje zag eens drempels hangen…

Drempels komen, drempels gaan.
Sikkels blinken, sikkels klinken,
ruisend valt het graan. Denkend aan
Holland, zie ik brede drempels traag in
oneindig laagland staan…Oze-wieze-
woze-wieze-walla-…. 
"Ho ho ho, Jeremias. Stop!Stop!! Hou
je in! Je flipt helemaal door."
"Jaja, ze zijn weg maar ze komen
terug. Andere, betere. Met z´n allen."
"Rustig nou, ga even zitten en drink
wat"
"Nee, ik moet vooruit, maar ik kan
met m´n zere rug geen drempel meer
over. Niet in de auto en niet op de
fiets. Ze komen terug, weet je! Nu kan
het nog, straks zit ik gevangen tussen
allerlei drempels, dan ben ik volkomen
geïsoleerd En waar moet ik m´n
onderwerpen voor de columns
vandaan halen? Ik zoek me toch al rot.
Nooit gebeurt er iets opwindends in
deze wijk. Ik weet niks meer en ik kan
niks meer verzinnen! Wie weet waar
Willem Wever…waar haalt Abraham
in godsnaam nou de mosterd
vandaan… en waarom zag Jantje geen
pruimen hangen…waartoe zijn wij op
aarde…? Nou? Wie weet waar ik de
onderwerpen vandaan moet halen in
deze luie buitenwijk van een saaie
stad? Zeg op!"
"Jeremias, doe niet zo overspannen,
niet zo agressief. Dit is een prachtige
wijk"
"Agressief? Ha, hoe zou dát nou
komen? Hebben alle columnisten last
van, weet je. 
Zo´n Jan Mulder, prima columnist,
daar niet van, maar wel eens op TV
gezien? Nou dan! Ik ben niet half zo
goed, dus dubbel zo agressief. Eigenlijk
valt het nóg mee als je ´t zo bekijkt!"
"Nee nee, je valt niét mee. Niet als je
zo in paniek raakt over je columns.
Eigenlijk moet je even stoppen."
"Stoppen? En de lezers dan? De
redactie? Zijn er opvolgers?"
"Och, zit daar maar niet over in, dat
doet de redactie heus zelf wel, en
anders duw ik ze wel over de drempel."

"Drempel, grrr…"
"Ssst. Neem eens een keer vakantie. Ga
er eens even uit. Beter dan al dat
binnen zitten. En als je wat opgeknapt
bent, schrijf je desnoods af en toe een
gastcolumn."
"Een soort zomerslaap en tussendoor
af en toe even wakker worden?" 
"Precies!"
"Nou, welterusten dan"
"Welterusten Jeremias"

Naschrift redactie:
Dit was de laatste column van de
door ons zo gewaardeerde
Jeremias. Jeremias, namens de
redactie en alle trouwe lezers:
bedankt!
De redactie neemt het stokje over
met een prikkelende column onder
een andere naam die wisselt onder
de redactieleden.
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Gestage stijging van geregistreerde
criminaliteit in Gijzenrooi

Het aantal meldingen van criminaliteit in Gijzenrooi neemt gestaag toe, van 250 in 1999 tot 337 in 2002.
Wordt Gijzenrooi onveiliger? Dat kan niet (enkel) uit de cijfers worden afgeleid. Enige nuancering is op zijn
plaats. Immers, het kan zijn dat mensen tegenwoordig minder over hun kant laten gaan en eerder bereid
zijn aangifte te doen. En er zijn lichtpuntjes. Zo is het aantal woninginbraken flink gedaald. Kijk voor uzelf,
hieronder vindt u de belangrijkste categorieën.

1999 2000 2001 2002 2003 totaal
1.1.1. Diefstal/inbraak woning 4 5 20 12 3 44  
1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 0 0 0 4 0 4  
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 13 3 8 22 7 53  
1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen 8 3 3 7 2 23  
1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen 8 3 12 3 0 26  
1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen 0 3 0 1 0 4  
1.3.1. Verkeersongevallen 5 5 7 10 1 28  
1.4.1. Zedenmisdrijf 1 6 3 5 1 16  
1.4.4. Bedreiging 2 2 1 2 0 7  
1.4.5. Mishandeling 6 7 3 7 1 24  
1.4.6. Straatroof 0 5 0 4 0 9  
1.4.7. Overval 0 1 0 0 0 1  
1.6.1. Brand/ontploffing 3 3 4 3 1 14  
1.6.2. Overige vermogensdelicten 9 19 26 15 2 71  
1.6.3. Restcategorie 27 24 38 39 5 133  
2.1.1. Drugs/drankoverlast 0 1 0 1 0 2  
2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging 15 23 17 17 5 77  
2.3.1. Verkeersoverlast 5 7 7 2 0 21  
2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen) 10 20 27 17 1 75  
2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 0 2 0 1 0 3  
2.6.1. Milieu grijs 12 16 14 11 1 54  
2.6.2. Milieu groen 2 3 1 4 0 10  
2.6.3. Milieu overig 4 6 4 2 0 16  
2.7.1. Overlast 15 16 13 16 2 62  
2.7.2. Bijzondere wetten 6 1 0 3 0 10  
2.7.3. Restcategorie 1 8 1 0 0 10  
3.1.1. Drugshandel 5 1 17 11 0 34  
3.1.3. Wapenhandel 2 0 1 2 0 5  
3.1.4. Fraude 3 2 1 0 1 7  
3.5.2. Alcohol 2 0 3 0 0 5  
3.5.5. Weg overig 4 10 12 14 1 41  
3.6.2. Evenementen demonstraties 1 0 0 0 0 1  
3.7.2. Vreemdelingenzorg 0 1 0 0 0 1  
3.7.3. Restcategorie 44 38 45 69 6 202  
4.2.1. Preventiemaatregelen 2 3 1 1 0 7  
4.2.2. Preventiecontrole 10 6 6 10 2 34  
4.5.1. Hulpverlening aan personen 13 5 7 18 2 45  
4.5.2. Hulpverlening aan instanties 7 15 9 4 1 36  
4.6.1. Restcategorie 1 1 2 0 0 4  

250 274 313 337 45 1.219


