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6 april:

ALV in de Jaguar
Op woensdagavond 6 april houdt Bewonersvereniging Gijzenrooi haar
Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in De
Jaguar aan de Jaguarstraat 1. 
Alle bewoners van Gijzenrooi zijn van harte welkom.

De vergadering begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 22.00
uur eindigen. 

Voor de agenda: kijk op pag. 3.

Op Paaszaterdag 26 maart a.s.
organiseert de commissie
activiteiten van de
bewonersvereniging een leuke en
inmiddels vertrouwde activiteit
voor de kinderen in onze wijk:
Het paaseieren zoeken!

We verzamelen op het Buurtven
(Eijerven/Schaapsloopven) en vandaar
vertrekken we om 10.30 uur samen met
de paashaas naar de zoekplaats. 
Deelname is dit jaar gratis. Alle
kinderen krijgen weer een lot en voor
ieder gevonden ei een lootje extra.
Daarmee zijn leuke prijsjes te winnen in
de loterij. Dus hoe meer eieren je vindt,
hoe groter je kans op een prijsje. Voor
ieder kind is er een bekertje ranja en na
afloop krijgen zij een attentie mee naar
huis.

Het belooft weer een ouderwets
gezellige ochtend te worden. Dus kom
ook naar het Buurtven, samen met je
vader of moeder, dan gaan we eieren
zoeken op de geheime verstopplaats
van de paashaas!

Bernadette van Rooijen en Mariëtte Moore

Kom je ook eieren zoeken?

Kidz-Paas-Kleur-Wedstrijd!
Kijk snel op pag. 13!
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In een gezamenlijke activiteit van
de buurtvereniging Tivoli en de
bewonersvereniging Gijzenrooi is
ook het afgelopen jaar de
kerstboomverlichting aan het
Diepmeerven weer feestelijk

ontstoken. Op 18 december liepen
de bewoners van Tivoli en
Gijzenrooi in processie vanuit de
twee buurten naar de grote eik
nabij de vijver. Onder het genot
van glühwein, warme

chocolademelk en kerstkransjes
beluisterden aanwezigen, de
koude trotserend, de door het
Donjonkoor ten gehore gebrachte
kerstliederen. 

Kerstboom weer volop in het licht
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Activiteitenschema 2005
Paaseieren zoeken 26-3
Fietstocht 12-6 of 26-6
Zeskamp/bbq 18-9 of 25-9
Lampionnenoptocht weekend van 11-11
Sinterklaas 27-11

Zet deze data in uw agenda !

Kijk voor actuele informatie en tientallen foto's van de gezellige buurtactiviteiten op internetsite
www.Gijzenrooi.nl en in het Gijzenrooise Zegje.

Agenda van de

Algemene Ledenvergadering
van Bewonersvereniging Gijzenrooi

Datum: 6 april 2005
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Steunpunt De Jaguar, Jaguarstraat 2
Telefoon: (040) 212 22 45

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen 
3. Notulen 7 april 2004 

(zie Zegje nr. 45, juni 2004 of de website www.gijzenrooi.nl)
4. Jaarverslag 2004 van de voorzitter
5. Financieel jaarverslag 2004, verslag kascommissie 2004, begroting 2005
6. Bestuurswisseling
7. Toelichting commissies communicatie, activiteiten en belangenbehartiging
8. Rondvraag

PAUZE

9. Presentatie: Bescherming natuurwaarde vloeiweide Gijzenrooi
10. Sluiting
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Hallo allemaal, na een
moment van rust zijn we dan
toch maar weer rond de tafel
gaan zitten om ook voor het
jaar 2005 een actief
Gijzenrooi-jaar te verzorgen. 

De vergadering van dit jaar stond
vooral in het teken van de al dan
niet te vinden vrijwilligers. Helaas
blijkt toch maar een beperkt aantal
wijkbewoners zich geroepen te
voelen een handje mee te helpen
tijdens een evenement. Vooral bij
de zeskamp was er een groot aantal
mensen nodig om het grote aantal
inschrijvingen te kunnen
verwerken. Dit jaar was het
extreem met meer dan 25
vrijwilligers! 

Hulde dan ook aan die mensen
die waar en wanneer dan ook zich
belangeloos voor ons hebben
ingezet!

Ook al hebt u maar beperkt tijd en
alleen maar zin om in de denktank

van een activiteit te zitten, of juist
alleen het
voorbereidend/uitvoerend team of
alleen tijdens de dag zelf, bel ons
eens op en help een keertje mee!
Vele handen… u kent het wel.

Maar dan nu de activiteiten voor
het komend jaar. 
De meeste activiteiten van vorig
jaar komen dit jaar terug. De
paashaas is zijn eieren al weer aan
het afstoffen en al weken aan het
speuren naar goede verstopplekjes.
De fietstocht staat wat zielig alleen
zonder de bbq, maar zal zeker
afgesloten worden met een hapje
en drankje. Na de zomer, als we op
een zondag weer geen auto mogen
rijden, is het tijd voor sportief
Gijzenrooi. We hebben er alleen een
mits… aan vastgemaakt. 
Namelijk: mits er zich genoeg
vrijwilligers aanmelden gaat de
commissie de zeskamp verzorgen.
Is dit niet het geval dan vervalt de
zeskamp… zeg het voort en geef je
op.

In het weekend van 11 november
gaan we, hopelijk weer onder
begeleiding van live-muziek, met
mooie lampionnen door de wijk.
Natuurlijk mag de Sint niet
ontbreken en hij sluit dan ook ons
activiteitenjaar af. Misschien dit
jaar ook met een cadeautje voor
ons? Kijk snel in het schema en
schrijf de data snel op uw kalender.
U mag het niet missen! 

Paaseieren zoeken 26-3

Fietstocht 12-6 of 26-6

Zeskamp/bbq 18-9 of 25-9

Lampionnenoptocht weekend 
van 11-11

Sinterklaas 27-11

Tot ziens op een van deze
activiteiten,

Mariëtte, Joris, Marc, Janco,
Bernadette, Godry en Corien

Nieuws van het activiteitenfront
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Gijzenrooi is begin dit jaar
opgeschrikt door een reeks
woninginbraken. Inmiddels
is het weer rustiger. De politie
vermoedt dat de aanhouding
van een aantal verdachten
daar de oorzaak van is.

In heel 2004 zijn in Gijzenrooi 23
woninginbraken gemeld, alleen in
januari 2005 waren dat er al 9. Als
dat zo zou doorgaan, zou in het
eerste kwartaal al de 'score' van

2004 zijn overtroffen. De negende
aangifte die werd gedaan, betrof
een inbraak op 1 februari. Kort
daarna is een groepje personen
opgepakt dat mogelijk voor de
explosieve stijging van het aantal
woninginbraken verantwoordelijk
is. Tussen 2 en 23 februari - de
datum waarop dit stukje is
geschreven - is namelijk geen
inbraak meer in Gijzenrooi gemeld.
De politie hoopt dan ook dat met
de aanhouding van voornoemde
verdachten de rust weer is

teruggekeerd. 

Alert blijven
Dirk van Vooren, buurtbrigadier in
Gijzenrooi, Tivoli en
Schuttersbosch, adviseert bewoners
oplettend te zijn én te blijven. "Als
je verdachte dingen ziet, meld dat
dan. 

Dat kan door een gele kaart in te
vullen of door te bellen naar 0900-
8844. En voor spoedeisende zaken
moet je bellen met 112."

Veel inbraken in Gijzenrooi
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Prioriteiten
Aan het begin van 2004 (april na de
ALV) werden de volgende
prioriteiten gesteld:
a. speelgelegenheid voor de

oudere jeugd
b. continuering activiteiten in 

het belang van de sociale 
cohesie in Gijzenrooi

c. communicatie: tussen 
bestuur en commissies en 
met de leden.

Ad a. Op basis van de niet
aflatende ijver van ons lid André
van Dam zijn we er als bestuur met
hem en in samenspraak met het
stadsdeelkantoor Stratum in
geslaagd het mogelijk te maken

nog dit voorjaar een beperkte
opstelling van speelvoorzieningen
te concretiseren. Het
stadsdeelkantoor zal deze
opstelling namelijk op het veld aan
het Bunderkensven aan
weerszijden van het wandelpad
plaatsen.
Ad b. De Commissie Activiteiten,
steeds vertegenwoordigd in het
bestuur door de bestuursleden
Marc Melters en Janco Rampart,

heeft met een enthousiaste groep
actieve leden een flink aantal
activiteiten gerealiseerd: zie ook
onze website www.gijzenrooi.nl.
Ook voor 2005 staat er weer zo'n
programma op stapel: zie elders in

dit Zegje en genoemde website.
Ad c. Sinds enige maanden is de
Commissie Communicatie (COM) -
nadat eerder Martin van Rooij als
contactpersoon gedeeltelijk onze
vergaderingen meemaakte - door
Henk Lingers weer
vertegenwoordigd in het Algemeen
bestuur (AB). Dit AB is het DB
(Dagelijks bestuur: voorzitter,
secretaris en penningmeester) plus
de bestuursleden uit de
Commissies. In de ALV van 6 april
zal Henk Lingers als bestuurslid
worden voorgedragen. De
Commissie Belangenbehartiging
(BB) is weliswaar nog niet in het
AB vertegenwoordigd, maar André
van Dam is wel enkele keren bereid
gevonden de vorderingen van het
project "speelvoorzieningen voor
de oudere jeugd" toe te lichten en
het bestuur krijgt de verslagen van
de Commissie BB. 
De voortgang m.b.t. verder te
behartigen belangen zoals
"verkeer" (denk aan
snelheidsbeperkingen
Diepmeerven en Kanunnikensven),
"grondwater" en "natuurwaarde
vloeiweide" Gijzenrooi en
"buurtpreventie Buurtven en
Biesven" (procedure gele kaarten)
moet in de toekomst meer prioriteit
krijgen. 

Bestuur
Het DB vergaderde in het
afgelopen jaar behalve in de
vakanties tien keer en het AB acht
keer. Het DB steeds bij één van de
leden thuis en het AB in de school
"De Reis van Brandaan",
Kanunnikensven 1. 

>> 

Bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaarverslag Bestuur 2004
Doelgericht en actief jaar voor bewonersvereniging Gijzenrooi
Ging het in 2003 goed met bewonersvereniging Gijzenrooi, het
jaar 2004 begon met een aantal lacunes in het bestuur, waardoor
de onderlinge bestuurlijke samenhang in een vereniging met
ruim 600 leden onder druk stond. Door doelgericht aan die
lacunes te werken is e.e.a. verbeterd. 
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>>

In het bestuur zijn nu vijf
vacatures: twee voor COM, twee
voor BB en één voor DB. Eén van
deze vacatures binnen DB kan
vervuld worden indien de ALV
instemt met Henk Lingers voor
COM. 
Op de ALV 2004 ben ik voor 1 jaar
ad interim als voorzitter gekozen.
Ik stel mij nog voor 2 jaar

beschikbaar als voorzitter.  De
vacature in het DB kan dus vervuld
worden, indien de ALV mij voor
die termijn als voorzitter kiest.
Mocht u in één van de vacatures
geïnteresseerd zijn, meldt u zich
dan bij ons secretariaat aan
(Monique Elst, Diepmeerven 36,
tel. 212 40 98, email:
m.scholtens@hccnet.nl).
Dit kan nog tot vlak vóór de ALV.

Stadsdeelkantoor (SDK) Stratum
De organisatie van
stadsdeelkantoren gaat veranderen,
doordat deze weer centraal
gevestigd gaan worden. De
nieuwjaarsreceptie 2005 werd jl. 17
januari nog wel in het gebouw van
het SDK op de hoek van de
Heezerweg en de rondweg
gehouden. 
Het was een geanimeerde
bijeenkomst. Op de diapresentatie

over Stratum 2004 kwam daar
Gijzenrooi alleen voor in
samenhang met het project de
Bokkensprong (zie blz. 10 Zegje 46
okt. '04). Onze vereniging staat
achter dat project, maar de
verantwoordelijkheid ligt bij een
groep inwoners van Tivoli,
Burghplan en Gijzenrooi.
Het boekje "Woonvisie Stratum",
uitgegeven door het
"Bewonersplatform Stratum" werd

op genoemde nieuwjaarsreceptie
uitgereikt. Onze contactpersoon in
dat bewonersplatform is nu - nadat
voorheen Frans Claassen ons
daarin vertegenwoordigde - ons lid
Ton van Schaik. Voor de informatie
uit de "Wijkraad Senioren Stratum"
is ons lid Truus van Vessem de
contactpersoon.

Externe relaties
Behalve met de buurtvereniging
Tivoli, waarmee we in een goede
samenwerking weer de
kerstboomverlichting hebben
georganiseerd en gevierd, hebben
we in 2004 ook - op initiatief van
de wijkvereniging Hanevoet - met
deze vereniging contact gehad.
Hanevoet is een veel meer
heterogeen samengestelde wijk
vergeleken met Gijzenrooi. De
organisatiegraad is lager dan die
van onze wijk. Toch hebben zij een

intensief activiteitenschema. In
zulke contacten ga je ook meer
objectief naar je eigen wijk kijken,
hetgeen een positief kritische visie
daarop bevordert. Verdere
contacten ook met o.a. Blixembosch
worden door Hanevoet in het
vooruitzicht gesteld. We wisselen al
hun blad "Hanepootjes" uit met ons
Zegje.

Slot
Ik heb het als uitdagend ervaren in
het afgelopen jaar als voorzitter
van de BG te mogen functioneren.
Je moet wel het nodige geduld
opbrengen om dingen te realiseren
zoals - in het contact met het SDK -
de speelvoorzieningen. Weldadig is
het de inzet en daadkracht te
ervaren van de overige
bestuursleden. Met elkaar zijn we -
hoewel nog te gering in aantal -
een enthousiast team. Alle
vrijwilligers voor hulp bij de
activiteiten, de kerstboom, de
inning van de contributies etc. wil
ik hierbij heel hartelijk bedanken
en gaat u allen er vooral mee door.
In een wijk als Gijzenrooi is al veel
potentie getoond, maar ik denk dat
er nog meer in zit. Dat alles ten
bate van de leefbaarheid in onze
wijk en met name de sociale
cohesie daarin in een steeds
individualistischer wordende
wereld. 
Komt u allen naar de
jaarvergadering op 6 april a.s. in
het gebouw "De Jaguar" (zie
agenda elders in dit Zegje), zodat
wij als bestuur met u kunnen
overleggen en gezamenlijk
beslissingen kunnen nemen ten
bate van de leefbaarheid in onze
wijk. 

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter BG 
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Op 1 januari om even voor elf
uur 's morgens werden een
campingtafeltje en een rode
parasol op het veldje hoek
Eijerven/Schaapsloopven
neergezet. Verontruste
omwonenden, die zich
afvroegen of het veldje van
de ene dag op de ander tot
buurtcamping was
gepromoveerd, konden
gerustgesteld worden. Het
ging hier om de start en finish
van de eerste Gijzenrooise
Vennenloop, ook wel
Gijzenrooise Oliebollenloop
genoemd.

De vier organisatoren stonden er
wat onwennig bij, nog niet

gegroeid in hun organisatorenrol
en bovendien een beetje bang dat
ze tafel en parasol alleen voor
zichzelf hadden neergezet. Dat viel
mee. Rond 11 uur (mensen die te
vroeg waren troffen alleen een leeg
veld aan) kwamen van links en
rechts individuele lopers, ja zelfs
hele (een 'hoera!' voor de familie
van Vark) en halve families
aanlopen. Drie afstanden werden
gelopen en wel drie, zes en negen
kilometer. Heel toevallig (maar
bestaat toeval? En zo nee, wat dan
wel?) waren er drie lopers voor de
afstand van drie, zes voor die van
zes, en negen voor die van negen
kilometer. Enkele dames zonder
hardloopschoenen besloten
spontaan een onderdeel aan het
programma toe te voegen: een
oliebollenwandeling (volgend jaar

een officieel onderdeel?!)
Onze dank gaat uit naar alle lopers
en wandelaars, naar de
cateringploeg (Noortje en haar
charmante assistente), die bij de
finish thee schonk en warme
oliebollen serveerde, naar Ad en
Jeanine Vervest ten slotte, van wie
we water en elektriciteit konden
betrekken.
Een waterig zonnetje begon tegen
twaalf uur door te breken, de dag
kon niet meer kapot en met een
wasmiddelaanprijzende jonge-
juffrouwen-glimlach lachte het
nieuwe jaar ons toe. ,

Namens het organisatiecomité, 
Bert Kerkhof

NB.: Volgend jaar opnieuw, u hoort
ervan!

Vennenloop 2005
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Toelichting:
De onderhoudskosten van de website waren onvoldoende begroot, terwijl de software voor deze
website (hoewel begroot) niet nodig is gebleken : ook voor 2005 niet meer begroot. 
De post contributies is hoger dan begroot.  
De subsidies zijn gedaald. Wel moet worden opgemerkt dat de buurtbudgetsubsidie door ons bij
het stadsdeelkantoor is gereserveerd voor de speelvoorzieningen t.b.v. de oudere jeugd : met
name aan het Bunderkensven. Toch is de woonconsumentensubsidie veel lager dan begroot. Voor
2005 hebben we daar al rekening mee gehouden.

Eindhoven, 19 februari 2005, Mieke van Kuijk, penningmeester BG
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Meedenken en meepraten
over uw eigen buurt?
Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering van

Bewonersvereniging Gijzenrooi op 6 april om 20.00u! 

Bent u ouder dan 55 en heeft u de
behoefte om goed en verantwoord
te blijven bewegen?
Loket W heeft in de Schalmstraat
2b (in het gebouw van de ETKB)
nog plaats voor nieuwe leden.
Onder leiding van een
gediplomeerde en ervaren docent
worden elke dinsdag van 11.00 tot
11.45 uur bewegingsoefeningen
uitgevoerd, veelal op muziek, met
als doel fit zijn en fit blijven. Van
de deelnemers worden geen

topprestaties verwacht maar wel de
bereidheid om er samen een
sfeervolle les van te maken. De
kosten zijn 12,80 per kwartaal. 

Spreekt het u wel aan? 
Ga eens kijken en/of neem een
gratis proefles. 
Voor meer informatie over deze
groep of over andere gymgroepen
van Loket W bel 297 20 20 en vraag
naar Anja Alink.

Loket W houdt senioren
in beweging.

Oproep
Wij zijn vanaf oktober dit jaar op zoek naar een lieve, gezellige
oppasmoeder voor onze aanstaande tweeling. We zoeken iemand voor 3
dagen in de week die bij ons in huis voor de kinderen wil zorgen. 
We hebben de voorkeur voor een niet-rokende en Nederlands sprekende
oppasmoeder. Heb je interesse of tips/suggesties laat het ons dan weten.

communicatie@gijzenrooi.nl
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Net zoals in voorgaande jaren
heeft de commissie
communicatie ervoor gezorgd
dat in 2004 vier uitgaven van
het Gijzenroois Zegje
verschenen. De opzet
(rubrieken, soorten artikelen)
is ongewijzigd. In de loop
van 2004 heeft de redactie
welkome versterking
gekregen in de personen van
Léonie Siebelink en Willem
van Hoorn. Samen met hen
hoopt de redactie ook in 2005

weer informatieve en leuke
Zegjes te maken, met wellicht
wat nieuwe ideeën of
invalshoeken. 

De commissie communicatie is nog
steeds van mening dat de site
(www.gijzenrooi.nl) wat beter
bezocht zou mogen worden.
Daarom wordt dit jaar een virtuele
speurtocht op de site uitgezet, met
leuke prijzen voor de winnaars. 

Verder niet veel nieuws van het
communicatiefront; we hebben in

2004 hoofdzakelijk op de winkel
gepast zonder nieuwe initiatieven
te ontplooien. Wie goede ideeën of
zinvolle suggesties heeft: meld ze
op communicatie@gijzenrooi.nl.
Rest mij alle leden van de
commissie communicatie én alle
bezorgers van het Zegje en de
welkomstpakketten en
penningmeester Mieke van Kuijk
(voor de contacten met
adverteerders) te bedanken voor
hun inzet. 

Martin van Rooij
Commissie Communicatie

Kijk op de website!

Terugblikken op wijkactiviteiten van 2004? 
Kijk dan op www.gijzenrooi.nl onder 'activiteiten'!

Jaarverslag commissie communicatie

Communicatie op vertrouwde voet voort
in 2004
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Speelvoorziening Buurtven
(Schaapsloopven/Eijerven)
Voor de populaire speelvoorziening
voor kinderen tot 12 jaar zijn geen
noemenswaardige veranderingen
gepland. Nieuwe toestellen kunnen
pas geplaatst worden als bestaande
toestellen aan vervanging toe zijn.
Het speeltoestel "het speelhoekje"
vertoont momenteel flinke
gebreken. De gemeente overweegt
dan ook om in overleg met de
commissie Belangenbehartiging en
omwonenden het vervangen van
dit speelhoekje in de lopende
planning op te nemen.
Verder zou de commissie
Belangenbehartiging graag 'de
surfplanken' vervangen zien door
een ander speeltoestel omdat de
speelwaarde niet voldoet aan de
verwachtingen. Ook de plaatsing
van enkele rekstokken in het

Buurtven is gewenst maar
vooralsnog houdt de afdeling
speelvoorzieningen van de
gemeente dit af.

Speelvoorziening Lisven
(Vluttersven)
De speelvoorzieningen voor

kinderen van 2 tot 6 jaar aan het
Lisven zijn op zijn vroegst in 2006
aan vervanging toe.

Trapveldje aan het Vlasven
De gemeente heeft de wens geuit
dit trapveldje na enige tijd op te
heffen. De commissie
Belangenbehartiging denkt na over
haar standpunt hierover. Meningen
van de bewoners hierover zijn
welkom. 

Nieuwe speelvoorziening aan het
Bunderkensven 
Het mogelijk wegvallen van het
trapveldje aan het Vlasven moet
ruimschoots gecompenseerd
worden met nieuwe
speelvoorzieningen aan het
Bunderkensven. In het ontwerp is
een geasfalteerd trapveldje van 10
bij 20 meter en een klein betegeld
veldje van 6 bij 6 meter met een
basketbalpaal opgenomen. 
Volgens plan moet de aanleg eind
maart 2005 gerealiseerd zijn zodat
deze nieuwe speelvoorziening in
april of mei van dit jaar officieel
geopend kan worden.

Stand van zaken rond de
speelvoorzieningen in Gijzenrooi

In het Gijzenrooise Zegje van maart 2004 is bericht dat er
schot zat in de speelgelegenheden in Gijzenrooi waarbij
vooral de wat oudere jeugd meer voorzieningen zou krijgen.
Nu, een jaar later, zijn de plannen wat meer concreet.
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Dokters zijn over het
algemeen gezonde mensen,
maar vroeg of laat krijgen ze
ook te maken met de
gezondheidszorg als patiënt.
En dat valt niet altijd mee!
Bijvoorbeeld een bezoek aan
de oogarts.

Mijn moeder heeft glaucoom en
ziet nu zo weinig dat ze niet meer
in haar autootje mag rijden. Dat
betekende dat ze dus ook niet meer
in haar eentje op het platteland in
Frankrijk kon blijven wonen.Nu zit
ze op een Nederlandse flat. Haar
oogarts adviseerde mij óók een
onderzoek te laten doen. Zeker nu

ik 50 ben geworden! Daarom
maakte ik een afspraak, al
maanden geleden. Ja, geen
urgentie, maar het is lastig om al
zover vooruit te kijken in je
agenda! Eerst een ponsplaatje, nee,
ik ben niet mijn eigen huisarts, ja,
de naam komt bekend voor en ja ik
kan nog wat foldertjes meenemen

van het ziekenhuis met de
nieuwste telefoonnummers van de
poliklinieken.

Dan een overvolle wachtkamer.
"Hé, dat is leuk dat ik u tegenkom,
heeft u al iets gehoord van mijn
specialist en hoe zit het met dat
laatste onderzoek?" Andere mensen

stoten elkaar aan: werkt zij hier of
hoe zit dat? Ik wil het liefst
onzichtbaar blijven, maar dat lukt
helemaal niet meer als er een
collega-longarts langsloopt en mij
aanspreekt. "Ha, kom je even naar
mijn nieuwe poli kijken? Het is
zo'n geweldige verbetering!" En hij
troont me mee door de
wachtkamer van een naburige poli
om zijn kamer te tonen.

Op dat moment hoor ik uit de
verte dat mijn naam wordt
omgeroepen, dus schiet ik als een
haas weer terug naar de oogpoli,
waar ik door een aardig meisje
meegenomen wordt naar een zeer
donker kamertje voor een
oogdrukmeting. Het is duidelijk te
zien dat haar zwangerschapsverlof
dichtbij is. Ze vraagt me of ik het
erg vind dat ze me nog een advies
vraagt…

Nog een halfuur later zit ik bij de
oogarts, een nieuwe collega, ja heel
leuk kennis te maken. Hij is
Braziliaan, spreekt overigens
prachtig Nederlands. Al snel zitten
we onze ervaringen uit te wisselen
over Latijns-Amerika en waar je
allerlei contacten kan vinden op het
internet. Hij kijkt ook nog even in
mijn ogen. "Mooie ogen", zegt hij.
"Maar je moet wel jaarlijks
terugkomen, collega!"

Anneke Dalinghaus

De dokter naar de dokter

Mooie ogen


