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Zondag 26 juni kan er weer
gefietst en gepuzzeld worden
tijdens de jaarlijkse Gijzenrooise
fietspuzzeltocht, georganiseerd
door uw bewonersvereniging.

De organisatie heeft zich, als vanouds,
kosten noch billen
gespaard om een
mooie, rustgevende,
inspirerende tocht
uit te zetten. Naast
gezellig fietsen moet
er onderweg
natuurlijk ook
gepuzzeld worden.
De route zal a.d.h.v.
foto's gereden

worden en is ongeveer 24 km lang. Voor
gezinnen met jongere kinderen is de
route iets ingekort tot 20 km. 
Het startpunt is het Buurtven. Tussen
13.00 en 14.00 uur kunt u zich daar op
zondag 26 juni inschrijven. 
Van 16.00 tot 18.00 uur is er op het
Buurtven een gezellige borrel om na te
praten, bij te praten, ervaringen uit te
wisselen, prijzen in ontvangst te nemen,
te mopperen over de route, noem maar
op. Uiteraard zijn hierbij ook niet-fietsers
welkom.

We hopen op goed weer maar ook bij
minder weer gaat het gewoon door!

Voor informatie: Marc (), Godry () en
Corien ()

 

Zondag 26 juni:
Fietspuzzeltocht met borrel 

Verslag paaseieren zoeken
Paaszaterdag 26 maart jl. werd er weer volop paaseieren gezocht in het bos
bij het ven. De paashaas had de eieren goed verstopt, maar toch wisten de
kinderen ze weer te vinden. Het was heerlijk weer en dat helpt natuurlijk
ook mee.

De opkomst was groot. Er waren maar liefst zo´n 145 kinderen op het festijn
afgekomen. Er was voor iedereen ranja en een leuk paas-knutsel-kleurboek.

Ook was er een kleurwedstrijd uitgeschreven door het Zegje. 
De winnaars van de kleurwedstrijd waren 
- Mathijs Legierse, 
- Stella v.d. Burg, 
- Iris Kamerbeek en 
- Janna Corbeij. GEFELICITEERD!

Daarnaast waren er nog 3 prijsjes te winnen in de
loterij. Om 12.00 uur ging iedereen weer voldaan
naar huis. Kortom het was een geslaagde ochtend!

De activiteitencommissie De jury aan het werk...



Jaargang 14,  Nummer 49, Juni 2005
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 2

Stedenbouwkundig plan
Samen met de gemeente
Eindhoven en de
bewonersorganisatie uit de
Kruidenbuurt ontwikkelden Trudo
en De Nieuwe Combinatie (het
samenwerkingsverband tussen
Trudo en Stam + de Koning Bouw
en Vastgoed) een opzienbarend
plan om de oude buurt te
veranderen in een ruime,
gevarieerde wijk waarin het
woongenoot voorop staat. 

Volgens het nieuwe plan worden
royale huizen en comfortabele
appartementen voor zowel koop
als huur gerealiseerd. Het wordt
een opvallend open en groene wijk,
met veel aandacht voor de
openbare ruimte. Een brede laan
met grote bomen, drie flinke
pleinen, een autovrij
middengebied, voortuinen en
binnenhoven. De nieuwe
Kruidenbuurt wordt een toonbeeld
van 'groen-stedelijk woonmilieu'.
Voor de auto is in de nieuwe
Kruidenbuurt géén hoofdrol
weggelegd. Alle auto's van de
bewoners moeten straks
geparkeerd worden op het eigen
erf, achter de woningen of in
parkeergarages.

Ook de beoogde groep bewoners
van de nieuwe woningen en

appartement moet een meer
gevarieerde samenstelling krijgen
dan die in de bestaande wijk: jong

en oud, alleenstaanden en
gezinnen, alle leeftijden, alle
leefstijlen. Er komen ook woningen
met ruimte voor een klein kantoor
of atelier. Nieuwe bewoners uit de
verschillende doelgroepen worden
geworven met grote
reclameborden: "De nieuwe
kruidenbuurt, dat zijn wij".

Nieuwe huizen, nieuwe straten,
nieuwe pleinen
Tussen nu en 2012 maken de 750
bestaande woningen plaats voor
650 nieuwe woningen: 300

huurwoningen en 350 ruime
koopwoningen. Tot de 650
woningen behoren ook zo'n 100
appartementen, huur en koop. Er is
een grote diversiteit, zowel wat
betreft woningtypes als uiterlijk,
zodat er een heel gevarieerd
straatbeeld ontstaat. De
architectuur kenmerkt zich door de
traditionele vormen en materialen.
Voor de openbare ruimten worden
zoveel mogelijk dezelfde
materialen gebruikt. Dezelfde
gebakken klinkers, dezelfde

beplanting, dezelfde
erfafscheidingen. Er is volop
variatie maar binnen een vast
stramien.

De eerste woningen die nu
gerealiseerd worden staan direct
aan de Heezerweg. Het worden
grote herenhuizen met een tuin op
het zuidwesten. Deze woningen
tellen vier bouwlagen en de
verdieping op de begane grond is
extra hoog. Hierdoor zijn ze ideaal
voor wie wil werken aan huis. 

 

Nieuwe buren in de vernieuwde Kruidenbuurt

Wie Gijzenrooi regelmatig via de Heezerweg verlaat kan het
niet ontgaan zijn dat het vertrouwde aanblik van de
Kruidenbuurt ingrijpend aan het veranderen is. De oude wijk
waar woningcorporatie Trudo zo'n 750 woningen verhuurt,
wordt gefaseerd gesloopt. De bestaande woningen zijn te klein
zijn en de wijk heeft een te eenzijdige samenstelling doordat
het enkel huurwoningen betreft en appartementen ontbreken.
Het gebrek aan groen en het teveel aan auto's op straat maakt
de buurt er niet aantrekkelijker op.
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Deze stadsherenhuizen hebben een
overdekte parkeerplaats in een
stallingsgarage. In het najaar van
2005 zullen de eerste bewoners hun
herenhuizen kunnen betrekken.

Toch vormen deze
stadsherenhuizen vanuit Gijzenrooi
gezien niet de blikvanger van de
nieuwe Kruidenbuurt. Op de hoek
van de Heezerweg en de Floralaan-
Oost komt namelijk een bijzonder

appartementencomplex. Een
complex dat in feite bestaat uit drie
gebouwen rond een verhoogd
plein; twee lagere gebouwen met
vier lagen en een hoge toren van
maar liefst dertien etages. Het moet
een prachtig uitzicht zijn over het
Schuttersbos, de nieuwe
Kruidenbuurt en de Leenderheide
vanuit de hooggelegen woningen.
Het aanbod van deze
appartementen is zeer gevarieerd;

er worden veertien verschillende
typen gebouwd, op een levendige
'plint' met inpandige bergingen
met daaromheen commerciële
ruimtes en een ondergrondse
parkeerkelder. De oplevering van
deze appartementen staat gepland
voor eind 2006.

Zin om te bridgen?
Kom dan dinsdagavond 6 september a.s. om 19.30 uur kennis maken met bridgeclub De
Jaguar.
We zijn een kleine, gezellige club van 20 mensen en spelen "Acol" in het Steunpunt aan de Jaguarstraat 2.
Ervaren spelers/speelsters zijn welkom, maar ook beginners. Zij kunnen bij ons het spel verder leren.
Als u al een bridgepaar vormt, is dat mooi, maar u kunt ook alleen komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lot en Ria Verdijk.
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Gijzenrooi, je valt me mee!

Lieve lezer,

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de
stemlokalen net gesloten waar we met z'n
allen ons 'Ja' of 'Nee' hebben kunnen laten
horen tegen de Europese Grondwet.

Met stijgende verbazing heb ik deze dag zien
naderen. Wat een gedoe! De eerste formele
volksraadpleging sinds weet ik hoe lang is een
feit, en wat dat allemaal in het land teweeg heeft
gebracht is werkelijk met geen pen te beschrijven.
Als ik niet van die extra sterke bretels had, dan
was mij al wekenlang meermalen per dag de broek
van plaatsvervangende schaamte op de enkels
gezakt.

Overal werden de messen geslepen. Oude
ontevredenheden werden van stal gehaald en oude
spoken waren ineens weer helemaal uit de kast.
Een belangwekkende gebeurtenis op de schaal van
een heel continent leek het platform te worden
voor gekneuter op een schaal waar een mier nog
haar leesbril bij moest opzetten. Ik hoorde allerlei
ronkende borreltafelpraat, waar ik eerlijk gezegd
geen chocola van kon maken. "Ze moeten
eindelijk maar eens de boodschap te horen
krijgen", was een veel gehoorde kreet. Wie 'ze'
dan precies zijn en wat die boodschap nou precies
inhield, bleef meestal onduidelijk. "Ze hadden van
de gulden moeten afblijven" was er nog zo eentje.
O ja, en niet te vergeten natuurlijk deze: "De
............ (vul maar in: aspergestekers, tweede
hands auto kopers, lage loners,........) moeten
buiten de deur worden gehouden". 

Kortom: het referendum over het wel en wee van
een continent heeft een hoeveelheid plaatselijk
ongenoegen wakker gemaakt waar de honden geen
brood van lusten.

Het meeste zorgen begon ik mij evenwel te maken

over mijn geliefde Gijzenrooi zelf. Ik bedoel: je
kunt zo je twijfels hebben over de kwaliteit van de
gevoerde discussies, het onderwerp leefde ten
minste wel in het land. Openbare debatten,
posters vóór of tegen achter de ramen, pamfletten
in de brievenbus en verhitte gesprekken in de
supermarkt en aan de stamtafel. 

Niet echter in Gijzenrooi, zo leek het. Hier heerste
slechts een oorverdovende stilte. En dat vond ik
nog erger dan alle gedoe bij elkaar. Je kunt je, wat
mij betreft, beter met heel je hart en ziel in een
non-discussie storten, dan dat je in je makkelijke
stoel de boel maar de boel laat, nootjes in de ene
hand en de afstandsbediening in de andere. En
juist dat laatste leek in Gijzenrooi zo'n beetje de
grondtoon te worden. De prognose van een
opkomst van lager dan 30% leek hier met gemak
gehaald te worden.

Met lood in mijn schoenen betrad ik dan ook
vanavond het stemlokaal. En wat bleek? Ofwel ik
heb de stemming niet goed ingeschat, ofwel
Gijzenrooi heeft zichzelf alsnog een last- minute-
ticket naar politieke betrokkenheid aangeschaft. Ik
trof de voorzitter van het stembureau aan,
knorrend van tevredenheid. Het was nog voor
zeven uur, de opkomst naderde inmiddels de 60%
en het was nog steeds, ik citeer: "gezellig druk"

Er viel mij een steen van het hart. De democratie
blijkt springlevend in Gijzenrooi! Kilo's lichter
ben ik naar huis gehuppeld. Ik heb een mooie fles
wijn opengetrokken en ik heb in stilte een toost
uitgebracht op de toekomst. 
De redactie heeft mij bezworen dat het
Gijzenrooise Zegje politiek neutraal is en dat ook
graag wil blijven. Dus, wat ik zelf gestemd heb
blijft tussen mij en JP. Maar daar kan ik op dit
moment eigenlijk niet echt mee zitten. Gijzenrooi
heeft zich betrokken getoond en dat stemt mij
tevreden. Voorlopig kan ik hier weer met een
gerust hart blijven wonen.

Gijsz
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Wilt u ook graag nog dat handige schaaltje meenemen naar de
camping of die mooie salade schaal voor bij de barbecue….?

Kom dan naar de grote TUPPERWARE zomer uitverkoop.
Op vrijdag 3 juli bent u van harte welkom op Berkven 9 van 19.30 tot 21.00 uur. 

- Verkoop van demonstratiemateriaal met hoge kortingen.
- Ook bestellingen uit de catalogus zijn mogelijk. Levering nog voor de zomervakantie. 

Voor informatie: Mariëtte Mooren

 

Het centrum Triocen biedt
ondersteuning voor volwassenen
met een lichamelijke handicap. Er
worden hier in het kader van
dagbesteding creatieve activiteiten
aangeboden. Daarin kunnen
deelnemers naar eigen keuze in
onderwerp en materiaal, een
werkstuk maken.

Het motto van Triocen is: "Op eigen
kracht" om de zelfstandigheid van
de cliënten na te streven. Bij Triocen
worden prachtige werken gemaakt
door mensen die er nooit over
dachten om kunstenaar te worden,
maar het ondertussen wel zijn! 

Er is nu een unieke verzameling
van deze werken te zien en te koop
in de huisartsenpraktijk aan het
Biesven 1.
Deze tentoonstelling werd onder
leiding van activiteitenbegeleidster
Pieternel Blok met medewerking
van cliënt Olivier Papelard
samengesteld. 
De prijzen van de
werken zijn zeer
schappelijk, want de
opbrengst is louter
voor de aanschaf van
nieuw materiaal! 

Kom rustig even kijken, ook als u
de huisarts niet nodig heeft, want
het hangt in de gang van de
praktijk! 

U kunt meer informatie over
Triocen vinden op www.triocen.nl
of bel 040-244 2600 

Anneke Dalinghaus

Tentoonstelling van Triocen in
huisartsenpraktijk



Jaargang 14,  Nummer 49, Juni 2005
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 7

Onze buurtbrigadier de heer Dirk
van Vooren had onze voorzitter
benaderd om e.e.a. te vertellen
over buurtpreventie. Dit punt
werd punt 3 op de agenda, de
overige punten zijn opgeschoven. 
Namens de commissies waren
aanwezig: André van Dam en
Ineke Frankenmolen (belangen
behartiging), Janco Rampart en
Bernadette van Rooijen
(activiteiten) en het mogelijk
nieuwe bestuurslid onze
webmaster Henk Lingers
(communicatie). De vergadering
werd afgesloten met een
presentatie van de werkgroep
"Vloeiweide Gijzenrooi".

Notulen vergadering 6 april 2005
1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering werd om even na
20.00 uur geopend door de
voorzitter Peter Hans Unk door
iedereen welkom te heten. Op de
agenda werd toegevoegd het punt
buurtpreventie, wat gepresenteerd
werd door buurtbrigadier Dirk van
Vooren. 
2. Mededelingen
Marc Melters heeft zich afgemeld
voor de vergadering. Namens hem
is aanwezig Bernadette van
Rooijen. 
Voor het bestuur is aangemeld als
kandidaat voor de commissie
communicatie: Henk Lingers.
3. Buurtpreventie
Dirk van Vooren stelt zich voor. Hij
is sinds juni 2004 buurtbrigadier in

Gijzenrooi. Hij maakt dagelijks zijn
ronde door de wijk per fiets. Hij
heeft Peter Hans Unk benaderd
n.a.v. het stukje in het Gijzenroois
Zegje van maart 2005. 
Dirk geeft aan dat vooral in
Gijzenrooi de woning- en auto-
inbraken schrikbarend zijn
toegenomen. Bewoners wordt om
alertheid gevraagd. Wanneer er
verdachte personen te zien zijn,
aarzel dan niet en bel de politie. In
eerste instantie op het nummer
0900-8844, in geval van nood: 112. 

Het buurtpreventie project (gele
kaarten) is in Gijzenrooi een beetje
ingezakt. Dirk van Vooren wil hier
graag een nieuwe start aan geven.
Wanneer mensen uit Gijzenrooi
zich geroepen voelen om een
nieuw buurtpreventie project op te
starten, dan kunnen deze personen
zich melden bij Dirk van Vooren,
(0900-8844) of bij het secretariaat
van de bewonersvereniging (040-
2124098).

Op dit moment is het van belang,
dat iedereen van elkaar weet, wie
bij hem of haar in de buurt woont.
Algemene tip van onze
buurtbrigadier: zet of hang geen
dure dingen (bijvoorbeeld plasma
schermen) direct in het zicht. 

Vanuit de aanwezigen werden nog
enkele vragen gesteld.
Wat is op dit moment de trend om
binnen te komen?

Meestal wordt aan het begin van
de avond ingebroken. Wanneer het
gaat om plasmaschermen, dan
schroomt de inbreker nergens voor
terug. Met grof geweld en met
lawaai wordt de deur gewoon
opengebroken. De meeste reguliere
inbraken geschieden aan de
achterzijde van de woning, via de
schuifpui, of de garage. 
De brigadier biedt aan om bij
mensen thuis te komen kijken, of
het huis genoeg beveiligd is.
Hiervoor kunnen bewoners zich
aanmelden door 0900-8844 te
bellen en te vragen naar Dirk van
Vooren.

Waarom moeten mensen die toch
al slachtoffer zijn van een inbraak
zolang wachten op het bureau om
een aangifte te doen?
Dirk van Vooren: men zou van te
voren even naar het bureau
kunnen bellen of het druk is.

Peter Hans Unk bedankt Dirk van
Vooren voor zijn komst.

4. Notulen 7 april 2004
Er zijn tekstueel noch inhoudelijke
opmerkingen op de notulen van de
ALV van 
7 april 2004, zodat deze zijn
goedgekeurd.

5. Jaarverslag van de voorzitter
Dit jaarverslag stond in het Zegje
nr. 48 van maart 2005. Op dit
verslag kwamen vanuit de
vergadering geen opmerkingen.
6. Financieel jaarverslag en verslag
kascommissie 2004, 
Begroting 2005
Mieke van Kuijk vraagt aan de
vergadering of er vragen zijn over
het verslag uit het Zegje nr. 48 van
maart 2005. >>

Algemene ledenvergadering 2005

Op 6 april 2005 vond de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer in Steunpunt "de
Jaguar", Jaguarstraat 1. Net als vorig jaar was de opkomst van
27 leden van de ruim 600 leden beperkt. Naast de
agendapunten van de agenda, werd er op het laatste moment
een agendapunt toegevoegd.
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Vanuit de vergadering is er zowel
op de realisatie van 2004 als op de
begroting van 2005 geen
commentaar.

De kascommissie 2004 bestaat uit:
Will Ansems en Cor ten Hove. Rob
Sengers is voor 2004 reserve. De
kascommissie heeft het jaarverslag
goedgekeurd. 
Voor 2005 bestaat de kascommissie
uit: Rob Sengers en Cor ten Hove.
Will Ansems is voor 2005 reserve.

Aanvankelijk was er niemand
aanwezig van de kascommissie.
Echter later in de vergadering
tijdens de rondvraag, kwam Will
Ansems binnen om e.e.a. toe te
lichten. Pluspunten: er is in 2004
een spaarrekening geopend. Een
minpunt voor 2004 was, dat de
vereniging een rekening van de
Reis van de Brandaan van de
afgelopen 3 jaar (2002 t/m 2004)
heeft ontvangen en betaald. Dit jaar
zal dit niet meer gebeuren de
school is verzocht de rekeningen
op tijd te versturen. Hetzelfde geldt
voor het onderhoud van de
website.

Mieke deelt mede dat de subsidies
van de gemeente aanzienlijk lager
zijn geworden. Dit kan tot gevolg
hebben dat de contributie met
ingang van 2006 wordt verhoogd.
In 2005 is er wel een nieuwe
subsidie bij gekomen. Het betreft
een activiteitensubsidie van 1000,
welke gericht is op activiteiten voor
kinderen tot en met 12 jaar. 

Er wordt gevraagd of de
kascommissie altijd hetzelfde blijft.
De kascommissie rouleert elk jaar. 

7. Bestuurswissel
De commissie belangenbehartiging
heeft in 2004-2005 niet in het
bestuur gezeten. Hiervoor zijn nog

twee vacatures. Voor de commissie
communicatie wordt Henk Lingers
voorgedragen als bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord met de
benoeming van Henk tot
bestuurslid. 

Peter Hans Unk was op de ALV
van 2004 benoemd tot interim
voorzitter voor 1 jaar. In het
jaarverslag heeft hij inmiddels
aangegeven te voelen voor het
opnemen van het voorzittersschap
voor een periode van nog 2 jaar. Er
hebben zich geen nieuwe
kandidaat-voorzitters gemeld. Aan
de vergadering vraagt Peter Hans
of er nog mensen aanwezig zijn,
die het voorzitterschap op zich
willen nemen. Aangezien er geen
nieuwe kandidaten zijn, wordt
Peter Hans gekozen tot voorzitter
van de bewonersvereniging voor
een periode van 2 jaar.

8. Toelichting commissies
Commissie communicatie
Henk Lingers vertelt in het kort iets
over het afgelopen jaar: het
Gijzenroois Zegje is afgelopen jaar
vier maal verschenen. Het blijft
moeilijk om artikelen te krijgen.
Wanneer bewoners van Gijzenrooi
een stukje in het Zegje willen laten
zetten, dan kan dit via het e-mail
adres communicatie@gijzenrooi.nl.

In 2004 zijn er twee nieuwe
commissie leden bijgekomen:
Léonie Siebelink en Willem van
Hoorn. Dit jaar wil de commissie
communicatie de website van de
bewonersvereniging Gijzenrooi
(www.gijzenrooi.nl) promoten
d.m.v. het uitschrijven van een
prijsvraag.

Vanuit de ALV wordt gevraagd
waarom de e-mail adressen van het
bestuur en commissieleden niet
vermeld staan in het Zegje. Dit is
om privacyredenen niet gedaan.
Wanneer er een e-mail naar een
bestuurslid of commissie lid zou
moeten gaan, dan kan dit gestuurd
worden naar
communicatie@gijzenrooi.nl o.v.v.
de naam waarheen het gestuurd
zou moeten worden.
De e-mail zal dan bij de juiste
persoon terecht komen. 
Commissie belangen behartiging
Namens de commissie belangen
behartiging is André van Dam
aanwezig. Hij licht e.e.a. toe m.b.t.
de speelvoorzieningen. In het Zegje
van maart 2005 wordt al ingegaan
op de speelvoorzieningen die er
komen aan het Bunderkensven. De
planning was dat voor 1 april 2005
de speelvoorziening er zou staan.
Maar helaas door de vorst is e.e.a.
opgeschoven. De contracten voor
het aanleggen van het speelveldje
zijn inmiddels getekend met de
aannemer en de gemeente heeft de
aannemer ook al betaald. 

Wat komt er op het
Bunderkensven? Een geasfalteerd
voetbalveldje van 10 bij 20 meter
met lage doelen en een
basketveldje van 6 bij 6 meter met
een basketpaal. Door de aanleg van
het voetbalveldje wordt gehoopt
dat de voetballende jeugd bij het
flatgebouw aan de andere kant van
het Bunderkensven zich zal
verplaatsen naar het nieuwe veldje. 

>>
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Dit moet ook worden bevorderd,
door bij het flatgebouw rondom het
veldje een afrastering te plaatsen. 
Dit alles zou voor 21 juni 2005
gerealiseerd worden.

De overige speelvoorzieningen
blijven ongewijzigd. Ze worden
wel door de gemeente
onderhouden. Vanuit de ALV
wordt gevraagd waarom de
gemeente het veldje aan het
Vlasven wil opheffen. Dit is de
commissie belangenbehartiging
ook niet duidelijk. 

De commissie belangenbehartiging
en het bestuur zal zich samen
inzetten voor het behoud van het
trapveldje aan het Vlasven. 
Commissie Activiteiten
Namens de commissie activiteiten
waren aanwezig Bernadette van
Rooijen en Janco Rampart. Janco
evalueerde 2004 in het kort.
Alle activiteiten zijn in 2004 goed
verlopen. Alleen tegenvallend was
de respons van de vrijwilligers.
Voor dit jaar zal de fietstocht
plaatsvinden op 26 juni 2005. De
zeskamp in september zal of op 18
september of op 25 september
gehouden worden. Dit is
afhankelijk van de autoloze
zondag. 

Bernadette vertelde in het kort iets
over de laatste activiteit: paaseieren
zoeken. In totaal hebben 145
kinderen deelgenomen. Na afloop
kregen alle kinderen een leuk
aandenken mee naar huis. De
deelname was dit jaar gratis.

9. Rondvraag
Peter Hans Unk merkte op dat in
het laatste verslag van de
commissie belangenbehartiging
werd geschreven of het
bestaansrecht van de commissie
nog wel zin had. Het bestuur is van

mening dat de commissie
belangenbehartiging wel degelijk
een bestaansrecht heeft. De
commissie belangenbehartiging zal
blijven bestaan. Het bestuur zal
daarom samen met de commissie
belangenbehartiging de
doelstellingen en onderwerpen van
de commissie nog eens goed
bekijken.

De heer De Heus vraagt of de
vereniging iets afweet van het
snoeiwerk richting Riel. Hij vindt
dat dit heel rigoureus is gedaan.
Het landelijke van Riel is in zijn
geheel verdwenen. Zowel het
bestuur als de commissie
belangenbehartiging waren hiervan
niet op de hoogte. De heer De Heus
stelt voor om samen met Peter
Hans Unk naar het
Stadsdeelkantoor te gaan, om bij de
gemeente erop aan te dringen tot
herstel van het dorpsgezicht.
Voorgesteld wordt om dit op korte
termijn te doen. Ook een
vertegenwoordiging van de
commissie belangenbehartiging zal
dan meegaan. 

Truus van Vessem spreekt de
waardering uit voor de
vrijwilligers en de vereniging voor
het bereikte resultaat van het
afgelopen jaar en vraagt om een
applaus.

De heer Palthe vraagt zich af
waarom de vereniging niet
vergadert in het Wirogebouw. Hij
denkt dat dan de opkomst van de
ALV waarschijnlijk hoger zal zijn.
De vereniging vergadert in "de
Jaguar", omdat de zaal in Wiro te
groot is. Bovendien is de Jaguar
goedkoper.

Verder werd er nog gevraagd naar
het project de "Bokkensprong", wat
geen activiteit is van onze
vereniging. Echter Peter Hans Unk
maakt wel deel uit van de

commissie die dit organiseerde. In
het begin van het project was er
meer belangstelling, dan aan het
eind. Voor dit jaar wil men dit
project niet voorzetten. Nu is de
commissie bezig, samen met de
vertegenwoordiging uit meerdere
wijken om aan de Bonifatiuslaan
iets te organiseren in het park.

Pauze
Van 21.20 tot 21.35 werd er
gepauzeerd. 

Presentatie 'Vloeiweide Gijzenrooi"
Na de pauze werd een presentatie
gehouden door de Charles
Ramaekers (lid werkgroep
vloeiweide Gijzenrooi). De
werkgroep zet zich in voor het
behoud van de natuurwaarde van
natte flora/fauna, plantensoorten,
amfibieën en vogelsoorten. Zowel
het bestuur als de aanwezige leden
vinden de natuurwaarde van deze
wei van belang. Hierover werd dan
ook gestemd. 

In overleg met onze webmaster
Henk Lingers, zal de presentatie
van deze avond, op de website
www.gijzenrooi.nl te zien zijn. Om
22.15 dankt Peter Hans Charles
Ramaekers voor zijn presentatie.

De vergadering wordt om 22.20
gesloten
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Het verdwijnen van de
postkantoren is maatschappelijke
organisaties ten behoeve van
ouderen een doorn in het oog.
Ouderen worden veel te
afhankelijk van anderen om hun
geldzaken geregeld te krijgen.

Volgens TPG Post wil de klant
echter zelf bepalen wanneer hij
waar en hoe zaken wil doen met de
aanbieders via het Postkantoor.
Tevens is de behoefte van de klant
in toenemende mate gericht op
'gemak' en het principe van one-
stop-shopping voldoet hieraan. De
klant kan tijdens het boodschappen

doen ook zijn postzaken regelen. 
Waar kunnen we straks nog terecht
voor onze postzaken?

Wederverkopers
Op vele plaatsen in Nederland
kunnen we nu en in de toekomst

terecht voor postzegels: onder meer
bij Albert Heijn-vestigingen,
tabakszaken en benzinepompen.
Maar ook bij ziekenhuizen en
recreatieparken. Bijna overal waar
wenskaarten verkocht worden, zijn
ook postzegels verkrijgbaar. 

Verkooppunten
Boekhandels en supermarkten met
een speciaal schap voor TPG Post-
producten vormen de groep van de
verkooppunten. Het assortiment
postzegels wordt er gepresenteerd
als onderdeel van het totale
assortiment. 

TPG Post Servicepunten TPG Post
Servicepunten zijn herkenbaar aan
een rode lichtbak. Hier kunnen we
terecht voor het basisassortiment
van TPG Post: post in ontvangst
nemen, post verzenden, frankeren,
aangetekend verzenden. 

Postkantoren
Alleen de grote postkantoren
waarin de uitgebreide
dienstverlening van TPG Post
wordt aangeboden blijven bestaan.
Hiervoor moeten de bewoners van
Gijzenrooi echter wel naar de
Vestdijk. 

Sluiting postkantoor aan Tivolilaan

Het postkantoor aan de Tivolilaan gaat binnenkort sluiten. De
sluiting past in het beleid van TPG Post om het aantal
postkantoren in 2005 terug te brengen van 2000 (heden) tot 800.
Veel kantoren worden vervangen door een servicepunt waar
alleen nog eenvoudige handelingen verricht kunnen worden.
Of door een verkooppunt, waar dingetjes als postzegels en
strippenkaarten te krijgen zijn. 
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Dat waren de reacties van enkele
patiënten op onze stakingsdagen
op 25, 26 en 27 mei. Op radio en
TV werden allerlei dokters
geïnterviewd, maar voor een
heleboel mensen werd het er niet
duidelijker op. Daarom nog eens
de pijnpunten op een rijtje.
Nieuw zorgstelsel
Het is een feit dat de zorg
inmiddels zo duur is geworden,
dat er maatregelen moesten komen.
Per 1 januari van het komende jaar
wordt daarom een nieuw
verzekeringssysteem gestart.
Daarbij komen de
ziekenfondsverzekering en de
particuliere verzekering te
vervallen. 
Het nieuwe zorgstelsel voorziet in
een basisverzekering voor de
hoogstnoodzakelijke zorg voor
iedereen, de rest kan men
bijverzekeren of bijbetalen.

Voor de huisarts is nog geen eigen
bijdrage verplicht. Daar zijn de
huisartsen heel blij mee, want we
willen graag kwalitatief
hoogstaande en persoonlijke zorg
bieden, dicht in de buurt van de
patiënt. Daarmee proberen we de
zorg betaalbaar te houden, omdat
de tweede lijn, bijv. ziekenhuizen,
veel duurder is dan de eerste lijn,
dus huisarts, fysiotherapeut en
verloskundige.

Toekomstvisie
Al jaren is men in huisartsenland

bezig om een scenario voor de
toekomst te plannen. Er moet
efficiënt met de administratieve en
managementtaken omgegaan
worden. Wat betekent dat er meer
samenwerkingsverbanden worden
ontwikkeld. De Centrale
Huisartsen Post voor de avond- en
weekenddiensten is een goed
voorbeeld van doelmatig en
effectief werken. Minder uren
dienst voor de dokter zorgt voor
een betere opbrengst van de
gewerkte uren. Uiteindelijk weer
meer uren voor de dagelijkse zorg
aan de patiënt!

Zorgverzekeraars
Werd vroeger de zorg nog door
nonprofit organisaties van
overheidswege geregeld,
tegenwoordig wordt de zorg
uitbesteed aan commerciële
bedrijven: zorgverzekeraars. 
Minister Hoogervorst wil door
concurrentie de zorg goedkoper
maken via marktwerking. Dus
huisartsen moeten met elkaar gaan
concurreren. Ze krijgen niet
automatisch geld voor het
behandelen van een patiënt maar
moeten onderhandelen en
bedrijfsplannen schrijven. De
patiënt heeft hier geen voordeel
van.

Staking
De huisartsen vragen van de
minister dat hij daarvoor middelen
verschaft en ook rekening houdt

met alle tijd en het geld dat in de
jaren hiervoor al door de
huisartsen geïnvesteerd is. 
Let wel, het gaat om praktijkkosten
en dat heeft weinig met het eigen
inkomen te maken! 

Dus de staking gaat niet over
salaris van de huisarts maar meer
over de macht van de
zorgverzekeraar, die de huisarts
opzadelt met allerlei extra
administratieve taken, waardoor er
weer minder tijd is voor de patiënt!

Ook wil de zorgverzekeraar een
stem hebben in het
voorschrijfgedrag van huisartsen.
Dat betekent dat voortaan de
diagnose op het recept moet staan,
wat de privacy van de arts-patiënt-
relatie schaadt!

De Nederlands huisartsenzorg is te
kostbaar om op te blazen. In
Europa wordt overal met afgunst
naar onze zorg gekeken. Laten we
hopen dat ook de minister daar
oog voor heeft en naar de
onderhandelingstafel terugkeert.
Laat de dokter niet "verzuipen" in
de papierwinkel, maar laat de
huisarts doen waar hij/zij goed in
is: persoonlijke zorg op maat voor
iedere patiënt uit alle lagen van
de bevolking! 

Anneke Dalinghaus

Help, de dokter staakt!

"Als ik eens een dokter nodig heb, gaan ze net staken!" " Waar
klagen die dokters nu toch over, ze verdienen toch genoeg?"
"Waar gáát die staking nu toch over?" "Nou dokter, ik hoop
maar dat u mij snel weer kunt helpen, ik ben wel gek om daar
in een EHBO te gaan zitten!" 


