
De prijsvraag op de
website is zo’n 400
keer bezocht en er zijn
een hoop pogingen
gedaan. In totaal zijn
er 25 emailtjes  binnen
gekomen.

De migratie van de
website zorgde net op

het spannendste
moment voor
wat problemen,
maar de
inzendingen
bleven per post
gewoon binnen-
komen. Er is
behoorlijk door

de wijk gefietst en
gewandeld op zoek
naar de juiste
oplossingen. 
Alle winnaars heel veel
plezier met hun
prijzen! 
Communicatie,

Wim Corbeij
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web prijsvraag.
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Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 14,
Nummer 51, December 2005

“HET JAAR IS ZÓ WEER OM!"
DE VOLGENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI IS ALWEER GEPLAND:

woensdag 5 april 2006

Houd deze datum vrij. Tijd, locatie en agenda volgen nog.

het
GIJZENROOISE

ZEGJE

Sinterklaas in Gijzenrooi.
Ook dit jaar weer een bezoek van de Sint aan Gijzenrooi. Het was
even spannend of hij zou komen; er lag erg veel sneeuw voor zijn
paardje. Gelukkig was het wachten niet voor niets, getuige de 
(foto-)impressie op pag. 13. >>

2e prijs: Jarla.

3e prijs: Joline

Web-prijsvraag groot succes.

1e prijs: Franca
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Wij wensen u gezellige feestdagen toe en vooral:
een actief 2006.

De activiteitencommissie Gijzenrooi

GEZOCHT:  EURO-BEHEERDER V/M 

Ben je precies? Heb je een rekenmachine? Moet bij jou alles kloppen?
Houd je van puzzelen? Heb je gevoel voor cijfers en sta je nooit rood?

Dan ben jij misschien wel de penningmeester die de Bewonersvereniging Gijzenrooi zoekt!  
Neem voor meer informatie contact op met BV Gijzenrooi.

Bel Marc Melters, Henk Lingers, Janco Rampart, Monique van Elst of Peter Hans Unk om je interesse kenbaar te maken. 

(Voor telefoonnummers zie de laatste pagina van dit Gijzenroois Zegje). 

 

Noteer alvast in uw agenda!

Wat: ALV  Bewonersvereniging Gijzenrooi
Wanneer: woensdag 5 april 2006 
Tijd/Plaats: volgen nog, kijk ook in het volgende

Gijzenroois Zegje

Fijne feestdagen & Gelukkig nieuwjaar 

Martin, Wim, Henk, Anneke, Willem, Léonie
redactie Gijzenroois Zegje

3 ventielen zoeken vriend(in)
om er samen mee op los te
toeteren!
06-13513852 of
info@tambourijnen.org
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1. Wat zit er allemaal in het
basispakket? 
Het basispakket bestaat uit de
noodzakelijke zorg zoals
vastgelegd in de
Zorgverzekeringswet. Het
basispakket komt in grote lijnen
overeen met het huidige
ziekenfondspakket. Er zit geen
alternatieve geneeskunde of
uitgebreide tandartshulp in.

2. Moet ik een aanvullende
verzekering afsluiten?
Dat hangt ervan af. Voor mensen
die de komende jaren hoge
medische kosten verwachten is dit
nu HET moment om een
aanvullende verzekering af te
sluiten, omdat de zorgverzekeraars
nu acceptatieplicht hebben! Maar
een aanvullende verzekering is niet
goedkoop, dus iemand die af en
toe naar de fysiotherapeut wil of
een sterk gebit heeft kan dat beter
uit eigen zak betalen. Bedenk dat
een aanvullende verzekering voor
een gezin al gauw 1000 euro kost!

3. Als ik naar de huisarts ga, wat
gebeurt er dan met mijn no claim?
Wie geen zorgkosten maakt krijgt
maximaal 255 euro per jaar terug.
Wie zorgkosten lager dan 255 euro
maakt, krijgt het restbedrag terug.
Maar kosten voor huisartsbezoek,
kraam- en verloskundige hulp
worden NIET in mindering
gebracht op het no claim saldo.

4. Wat is het verschil tussen een
naturaverzekering en een
restitutieverzekering?
In een naturaverzekering betaalt de
zorgverzekeraar de kosten direct
aan de zorginstelling, maar mag
ook bepalen naar welke
zorginstelling de klant gaat. In een
restitutieverzekering betaalt de
verzekerde zelf de rekening die hij

dan kan declareren bij de
zorgverzekeraar, maar daarbij is de
klant vrij om zijn zorginstelling te
kiezen.

5. Moet je het basispakket en de
aanvullende verzekering bij
dezelfde zorgverzekeraar nemen?
Nee, dat is niet zo. Er zullen nu
werkgevers zijn die voor hun
werknemers de aanvullende
verzekering met grote korting
kunnen afsluiten. Dat is mooi,
zolang je daar blijft werken, maar
als je een loodzwaar dossier hebt
kan het wel eens moeilijk zijn om
een nieuwe aanvullende
verzekering te vinden als je
weggaat bij deze werkgever.

6. Welk eigen risico zal ik nemen?
Nieuw voor de huidige
ziekenfondspatiënt is het eigen
risico in de basisverzekering .Er
kan tot 500 euro eigen risico
genomen worden en daarmee
korting op de vaste premie van het
basispakket. Het is dus weer een
kwestie van afwegen of dat in uw
geval gunstig is.

7. Hoeveel is de inkomens-
afhankelijke bijdrage?
Naast de vaste premie is er een
inkomensafhankelijke bijdrage die
wordt geheven over het
jaarinkomen met een maximum
van 30.000 euro. Voor mensen in
loondienst is de bijdrage 6,5 % van
het bruto inkomen. Voor
zelfstandigen is dat 4,4 %.

8. Wanneer moet ik me uiterlijk
hebben verzekerd?
Per 1 januari is de nieuwe zorgwet
van kracht. Wie nog geen actie
heeft ondernomen is per 1 januari
automatisch verzekerd bij zijn

bestaande verzekering. Wel kun je
dan tot 1 maart zonder verplichting
en met terugwerkende kracht de
verzekering per 1 januari opzeggen
en een andere verzekeraar kiezen.

9. Wat wordt er vergoed van een
operatie in het buitenland?
Als je vanwege wachtlijsten in het
buitenland geopereerd wilt
worden, dan worden de kosten
vergoed volgens de geldende
maximumtarieven. Echter een
aantal operaties zoals cosmetische
operaties zitten niet meer in het
basispakket, dus bij twijfel eerst je
verzekeraar bellen!

10. Waar kan ik me oriënteren
over het nieuwe zorgstelsel?
In de Elsevier van 29 oktober (
nummer 43) is er een groot artikel
aan gewijd. Websites kunnen
bezocht worden en geven
rekenvoorbeelden om beter te
kunnen kiezen, bijvoorbeeld:
www.kiesbeter.nl; 
www.independer.nl;
www.denieuwezorgverzekering.nl

Ik wens jullie fijne feestdagen en
een goede keuze!  

Anneke Dalinghaus

De 10 meest gestelde vragen over het nieuwe
zorgstelsel



Jaargang 14,  Nummer 51, December 2005
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 5

Speelvoorzieningen oudere jeugd
Er wordt regelmatig gebruik
gemaakt van de nieuwe
gelegenheid aan het
Bunderkensven (die met veel
enthousiasme van vooral de jeugd
werd geopend). Het trapveldje is
vooral voor voetbal geschikt. Laatst
kwam de vraag via onze
buurtbrigadier of het veldje ook
mag dienen voor hockey. Hellaas
zijn daarvoor de doeltjes niet
geschikt (de bal gaat er onder
door). 
Over het trapveldje aan het
Vlasven moet nog nader worden
overlegd. 

Wijziging in het bestuur
Zoals elders in dit Zegje uit een
stukje van Mieke van Kuijk blijkt,
stopt zij vanaf de april 2006 met
haar werk als penningmeester. Dat
is natuurlijk jammer, want we
konden altijd steevast op haar
rekenen. Toch begrijpen we haar
keuze na vier jaar volle inzet. 
Mieke deed behalve het beheer van
de kas en de daarbij behorende
registratie nog veel meer. Ook de
organisatie van de contributie-
inning, het contact met de
gemeente over de subsidie, de
ledenadministratie en de

advertenties in het Zegje werden
door haar voortvarend uitgevoerd.
We zoeken dus een nieuwe
penningmeester. Hier en daar
wordt geprobeerd enkele van
Miekes taken te delegeren.
Heeft u interesse? Neem dan
contact op met een van de
bestuursleden. 

Buurtpreventie
In goede samenwerking met
buurtbrigadier Dirk van Vooren zal
het werk, zoals indertijd door Frans
Claassen m.b.v. de gele
meldingskaart werd gedaan,
kunnen worden voortgezet. Hans
Halajdenko, Myriam Schrover en
Johàn Blaazer zullen dit als
coördinatoren oppakken. Lees ook
het aparte artikel over
buurtpreventie in dit Zegje.  Op de
ALV op 5 april 2006 zullen we aan
buurtpreventie meer aandacht
geven.

Kerstboom
Op 17 december a.s. wordt 's
avonds weer de kerstboom
verlicht. In goede samenwerking
met de buurtvereniging Tivoli
zullen we gezamenlijk voor deze
festiviteit zorgen. 
Komt allen en lees de berichten

daarover in de aparte flyer, die nog
wordt uitgereikt. 

Commissie Belangenbehartiging
(BB) en werkgroep "Vloeiweide"
Het bestuur heeft met de
commissie BB (die niet is
vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur) overleg gevoerd over haar
taken. Het bestuur zal de
commissie in het vervolg verder
ondersteunen. Ook wordt met de
werkgroep "Vloeiweide "over
verdere activiteiten overlegd. 

Contacten met externe relaties
Behalve met de naaste
buurtvereniging  Tivoli (zie ook bij
kerstboom) onderhouden we
contacten met de wijkverenigingen
Hanevoet en de Burgh.  In het
kader van onze steun voor de
voortzetting van de Bokkensprong
uit 2004 is de samenwerking zijn er
contacten met De Burgh. 

>>

Van de bestuurstafel

Het derde kwartaal van 2005 kenmerkte zich voor de
bewonersvereniging in de eerste plaats door de opening van
het trapveldje aan het Bunderkesven én het hernieuwd
opstarten van buurtpreventie in de wijk. De door André van
Dam en Marc Melters zo voortreffelijk georganiseerde opening
van 2 oktober jl. van de speelvoorziening voor oudere jeugd
aan het Bunderkensven was een ware happening. Behalve
Wildrik Burema (voorzitter stadsdeelcommissie Stratum uit de
gemeenteraad) en John Bastiaans (stadsdeelkantoor Stratum)
gaf een 50-tal jongens en meisjes acte de présence. In dit Zegje
leest u daarvan een verslag. Ook geven we als bestuur meer
aandacht aan het weer opstarten van de organisatie rond
buurtpreventie in de wijk.
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Het dagelijks bestuur van de bewonersvereniging Gijzenrooi wenst u allen

Prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

>>

Ook is er een plan in de maak om
in 2006 met meerdere
bewonersverenigingen (Stg.
Tuindorp, buurtverenigingen
Sintenbuurt en Hadewijch) een
muziekfestival op het St.
Bonifaciusplantsoen te organiseren. 

Verder onderhouden we via onze
leden Truus van Vessem contact
met het Seniorenoverleg Stratum
en Ton van Schaik met het
bewonersplatform Stratum. 
Het Seniorenoverleg brengt in hun
rapport "Toegankelijkheid"
momenteel de voor senioren
onveilige en slecht toegankelijke
plaatsen bij B&W onder de
aandacht. Het bewonersplatform
Stratum houdt nauw contact met
het stadsbestuur over de woonvisie
voor Stratum. Vaak zijn situaties al
teveel voorgeprogrammeerd (bv

Kruidenbuurt). Het is dus zaak,
vindt het bewonersplatform, om
naast inspraak meer te gaan doen
aan "meespraak" (d.w.z. in een
vroeg stadium meer contact en
overleg met diegenen, die de
planologische plannen
voorbereiden). Dit vraagt wel een
cultuuromslag in de
planontwikkeling. 

Website
Recent is op de site
www.gijzenrooi.nl een prijsvraag
georganiseerd. De 3 winnaars
hebben hun prijzen inmiddels
ontvangen. De prijsvraag is
opgezet om de site meer
bekendheid te geven en het bezoek
daaraan te stimuleren. Deze
digitale communicatie is voor een
bewonersvereniging als de onze
tenslotte ook van groot belang om
de onderlinge belangstelling en
saamhorigheid in de wijk te

vergroten.

Beleidsplan 2005-2008 
Het bestaande beleidsplan (zie ook
onze site onder "vereniging")
dateert van 2003. Het bestuur is
bezig dit te actualiseren. Het
communicatieschema, zoals apart
aangegeven op de site, zal ook op
een aantal punten worden
aangepast. U kunt al uw berichten
aan onze secretaris Monique Elst
sturen (haar adres staat in het
colofon dit Zegje). 
Laat vooral uw stem horen als u
suggesties hebt of vragen over de
zaken, waar het bestuur mee bezig
is. 

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging
Gijzenrooi

Hallo bewoners van Gijzenrooi,

Met ingang van het nieuwe  verenigingsjaar ga ik, Mieke van Kuijk stoppen
als penningmeester van de vereniging. Na vier jaar vind ik het mooi geweest.

Ik hoop natuurlijk op een goede en gemotiveerde opvolger. Heb je interesse,
neem dan contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur. Ik hoop
dat de vereniging nog vele jaren zal bestaan met veel enthousiaste mensen in
het bestuur en in de wijk. 

Groetjes van Mieke van Kuijk 
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Beste wijkgenoten,

Ik ben om! Ik ben radicaal van inzicht
veranderd, ik zie het nu helemaal
anders en mijn mening is 180 graden
gedraaid. Mijn Kerstmis zal nooit
meer hetzelfde zijn. Wellicht spreek ik
nu in raadsels. Waarschijnlijk is het
zinvol als ik toelicht wat ik bedoel.
Laat me bij het begin beginnen.

De Verenigde Staten van Amerika
zijn, cultureel gezien, ons voorland.
Ontwikkelingen die zich daar
voordoen, bereiken met enige
vertraging ook ons land. Zie
bijvoorbeeld de komst van de
supermarkt, de wasautomaat, de jacht
op de kijkcijfers, fastfood en
emotietelevisie. Men spreekt alhier van
'macdonaldisering' en
'verhollywoodsen'. Niet voor niets
staan de economische inzichten,
waaronder de regering Balkenende
bezig is om in hoog tempo onze
openbare voorzieningen uit te leveren
aan de commercie, bekend als
'Reaganomics'.

Een jaar of wat geleden ben ik eens op
familiebezoek geweest in Noord-
Amerika. Ik was dus ook helemaal niet
verbaasd toen korte tijd daarna
Nederland geconfronteerd werd met
het verschijnsel
'kerstbuitenverlichting'. Als bij
toverslag waren ze er in die
decembermaand: snoeren met lampjes
langs de gevels en dakgoten, verlichte
elanden en arrensleeën op de
schoorstenen, netten met lichtjes in de
bomen, en verlichte kerstmannen (ho
ho ho, wie roept daar zo?) en
sneeuwpoppen in de voortuinen.

U mag best weten dat ik de komst van
dat fenomeen met gemengde gevoelens
heb gadegeslagen. Er waren momenten
dat ik er een milde vorm van
medelijden voor kon opbrengen, zo van
'gut, ze weten niet beter'. Er waren
echter ook dagen dat ik slechts

tenenkrommend afgrijzen voelde. Mijn
trouwe huisgenoten konden mij in de
weken rond Kerstmis dan ook
regelmatig Rennies etend en foeterend
door het huis zien ijsberen, waarbij ik
binnensmonds woorden liep te
sputteren als 'kitsch', ' wansmaak', of
'prullaria'.

Dit jaar evenwel kijk ik er ineens
helemaal anders tegenaan. Of het nou
komt omdat ik (eindelijk) eens
fatsoenlijk door de midlifecrisis begin
heen te raken, of omdat ik bezig ben
om het kind in mijzelf te herontdekken,
ik weet het niet. In ieder geval: toen
dit jaar bij mij in de straat de eerste
kerstverlichting weer werd ontstoken,
kreeg ik het in een keer helemaal te
pakken. 

Er maakte zich een kinderlijk
enthousiasme van mij meester, een
verrukkelijke geestdrift zoals ik die al
jaren niet meer heb gevoeld. Hoe had
ik dit ooit kunnen verafschuwen? Wat
was het toch eigenlijk mooi, al die
lampjes. Wat een schitterende manier
om het decemberduister te verdrijven!
Wat een prachtig eerbetoon ook aan
onze Bataafse voorouders met hun
midwinterrituelen!

Ik heb wel eens een dominee horen
zeggen: "De pas bekeerden zijn de
felste zendelingen". Ik snap wat hij
bedoelt. Met een hevigheid alsof ik
jaren van achterstallige vreugde had in
te halen, spoedde ik mij nog diezelfde
dag naar de doe het zelf zaken,
gewapend met mijn creditcard. Ik heb
op het gebied van kerstverlichting alles

gekocht wat los en vast zat. 

Het resultaat mag er zijn: mijn huis
en tuin baden inmiddels in een vloed
van kerstlicht. Achterin de tuin kan ik
's avonds probleemloos de krant lezen.
De buren kunnen hun handen warmen
alleen al door ze uit te steken in de
richting van mijn voortuin.

Mijn enthousiasme werkte aanstekelijk
(grappige woordspeling in dit
verband). Binnen een paar dagen
hadden mijn directe buren zich ook
naar de doe het zelf zaken begeven,
weer gevolgd door hun buren
enzovoorts. Als een lawine verspreidt
zich de kerstverlichting verder door
Gijzenrooi. Met de dag begint onze
wijk een steeds fellere gloed af te
stralen op de omliggende buurten en
landerijen. De centrale verwarming
kan uit; gehuld in badkleding of korte
broek koestert heel Gijzenrooi zich
behaaglijk in de warme gloed van de
eigen kerstverlichting. 

Ik zie helemaal voor me hoe dit verder
gaat: buren die zich in deze tijd van
het jaar normaal gesproken
ochtendziek door het duister naar hun
werk spoeden, raken nu uitgebreid met
elkaar aan de praat. Men heeft weer
aandacht voor elkaar, men neemt de
tijd voor elkaar, men ziet de ander
weer voor wie hij echt is. Op deze
manier zal zich, van Gijzenrooi uit, de
Ware Kerstgedachte op onstuitbare
wijze over Nederland, West-Europa en
de rest van de wereld verspreiden. 

Rond 2040 zullen historici vaststellen
dat de Grote Vrede, die dan al
decennialang op wereldschaal voor
geluk en welvaart zorgt, begonnen is
in Nederland, in een kleine woonwijk
aan de rand van Eindhoven,
Gijzenrooi genaamd, meer in het
bijzonder: in mijn voortuin!
Tot zover dit visioen. Ik wens u een
fijne kerst en alle goeds voor 2006.

Gijsz
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Liedje over Sint Maarten
Sint Maarten, Sint-Maarten

We zingen langs de deuren een lied
Doe open, anders hoor je het niet

Leg alstublieft wat lekkers klaar
Dank u wel, mevrouw, tot volgend jaar!

Wat, of liever wie, is Sint Maarten
eigenlijk?
Sint Maarten is gebaseerd op een
legende: Maarten werd geboren in
het jaar 316 in het huidige

Hongarije. Hij ging in dienst bij de
Romeinen en klom op tot officier.
Hij werd door de keizer tot ridder
geslagen. Op een zeer koude dag in
de winter zag Maarten een arme
man zonder jas de sneeuw zitten.
Hij stapte van zijn paard af en
sneed met zijn zwaard zijn eigen
mantel doormidden en gaf de arme
man één helft tegen de kou.

Sint-Maarten [Martinus van Tours
4e eeuw na C.] was bisschop van
Tours en een belangrijke
grondlegger van het katholieke
christendom in Gallië.
In 480 werd Sint
Maarten officieel
ingesteld als de
advent, het begin
van het kerkelijke
jaar en de periode
die de komst van
Jezus inluidt. 
Sint-Maarten
wordt gevierd op
11 november,
midden in de
herfst. De bomen
zijn kaal en het is
vroeg donker. Het

feest is een echt 'lichtfeest' voor
kinderen. De traditie is dat kinderen
zelf een lantaarntje (lampion)
maken van papier, karton, een
uitgeholde suikerbiet of pompoen
met een kaarsje erin. Hiermee gaan
ze 's avonds als het donker is in
optocht langs de huizen. Aan de
deur zingen ze een aantal liedjes. In
ruil hiervoor krijgen ze een kleine
attentie, net zoals Sint Maarten die
de helft van zijn mantel aan de
arme man gaf. Tegenwoordig
bestaat de traktaties uit wat snoep,
een mandarijn of wat kleingeld.

Steek je licht op!
Sint Maarten lampionnenoptocht

"Sint-Maarten: feestdag van kinderen in Noord-
Nederland, gevierd op 11 november". 
Dat is de officiële uitleg in onze Van Dale bij het
feest van St. Maarten. Maar de kinderen in
Gijzenrooi laten zich niets wijs maken: ook in
het Zuiden van Nederland verlichtten zij zingend
de straten op 11 november jl.  Gewapend met de
meest kleurrijke lampionnen en veel muziek (zie
pag. 2), werd dit jaar ook weer vrolijk door-
gestapt op deze avond door de wijk. Na de
sfeervolle rondgang, was door de activiteiten-
commissie gezorgd voor een traktatie en drinken
voor jong en oud om bij te komen. 
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Zo'n vijftigtal kinderen uit (voornamelijk) de wijk
hadden zich ingeschreven. Ze waren ingedeeld in 9
teams en 2 verschillende poules. In één poule waren
de teams met kinderen tussen de 6 en 11 jaar geplaatst,
de andere poule betrof de jeugd vanaf 11 jaar. Het was
mooi weer, zelfs beter dan voorspeld en precies goed
om te voetballen. Er waren dan ook voldoende
supporters aanwezig. De logistiek was ook geregeld
en de sfeer werd verhoogd met cake, snoep en
frisdrank (alles was op) en een heuse tent (bedankt
Hans!).

Om 13.00u vond de officiële aftrap en in gebruikname
van het veld plaats.  De wedstrijden bestonden telkens
uit 7 minuten echte speeltijd en 3 minuten wisseltijd.
Er is ruim drie uur fanatiek gebald en de
prijsuitreiking was om 16.30u. Gelukkig waren er geen

vervelende blessures.
Winnaar van Poule 1 was FC Knudde (what's in a
name). Bravo! 
Een eervolle vermelding krijgt het team Voetballers
vanwege hun jonge leeftijd vergeleken met de andere
teams.
Winnaar in deze Poule werd het team GSV Panna.
Gefeliciteerd. 
Ook een hier eervolle vermelding voor Voor de Lol als
enige mix-team. Zij brachten veel gezelligheid in.

Kortom, een geslaagde dag! 

Namens het organisatiecomité,   
Marc Melters en André van Dam

Aftrap nieuw voetbalveld in Gijzenrooi

Verslag voetbaltoernooi
Op zondag 2 oktober is het nieuwe trapveldje
aan het Bunderkensven in Gijzenrooi
officieel geopend, met een voetbaltoernooi.
De opening vond plaats in aanwezigheid van
de gemeente Eindhoven - stadsdeel Stratum
(Wildrik Burema en John Bastiaans) en
bewonersvereniging Gijzenrooi (Peter Hans
Unk)

De uitslagen
Poule 1, jeugd 6 tot 11 jaar

Loltrappers Voetballers Donder-bliksems Aftrapjes FC Knudde Punten Plaats
Loltrappers xxx 2-0 2-2 1-1 0-2 5 3
Voetballers 0-2 xxx 0-0 0-2 2-6 1 5
Donderbliksems 2-2 0-0 xxx 0-0 0-1 3 4
Aftrapjes 1-1 2-0 0-0 xxx 0-0 6 2
FC Knudde 2-0 6-2 1-0 0-0 xxx 10 1

Poule 2, jeugd vanaf 11 jaar
GSV Panna Lekke Bal Voor de Lol Rambo FC Punten Plaats

GSV Panna xxx 2-0 3-0 0-0 7 1
Lekke Bal 0-2 xxx 0-0 0-0 2 3
Voor de Lol 0-3 0-0 xxx 0-3 1 4
Rambo FC 0-0 0-0 3-0 xxx 5 2
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Buurtpreventie heeft verder alles te
maken met ogen en oren
openhouden in uw eigen belang en
dat van uw directe omgeving.
Daarbij is het niet de bedoeling
controle uit te oefenen of inbreuk te
maken op het privé-leven van
anderen. Geen burgerpatrouilles
dus, want het eigen rechter spelen
heeft niets met buurtpreventie te
maken. 

Onze buurtbrigadier Dirk van
Vooren heeft tijdens de ALV op 6
april jl. ook gesproken over het
onderwerp buurtpreventie. Op zijn
uitnodiging om op bezoek te
komen bij u thuis en te adviseren
over inbraakbeveiliging van uw
huis, hebben slechts 2 personen
gereageerd. 
Leeft buurtpreventie nog niet erg in
Gijzenrooi?

Gele kaarten
Na de jaarvergadering heeft in het
Gijzenroois Zegje nr.48 een artikel
gestaan "Veel inbraken in
Gijzenrooi" waarin wordt verwezen
naar de meldingskaart ("gele
kaart"). Op deze kaart kunt u
verdachte situatie melden aan de
politie. De kaarten worden
verzameld door een
buurtcoördinator. 

Voorheen heeft Frans Claassen -
met name m.b.t. het Buurtven -
zich met succes hiervoor
ingezet. Frans heeft zijn activiteiten
voor de buurtpreventie echter
gestopt. De "gele kaart" moet
volgens het artikel in het
Gijzenroois Zegje doorgebeld
worden naar 0900-8844. 
Met de politie is de "gele kaart" nog
eens besproken en er zijn enkele
wijzigingen aangebracht. In dit
Gijzenroois Zegje treft u een
nieuwe "gele kaart" aan.  Wilt u iets
melden? Noteer dat op deze kaart.
De ingevulde kaart moet
ingeleverd worden bij één van de
buurtcoördinatoren die zorgt dat
de politie op de hoogte wordt

gebracht. U ontvangt van de
buurtcoördinator een nieuwe
blanco kaart voor een eventueel
volgende situatie. 

Buurtcoördinatoren
De politie heeft ook behoefte aan
een nieuw aanspreekpunt vanuit
Gijzenrooi. 
Hans Halajdenko is nu bereid om
als eerste buurtcoordinator en
contactpersoon voor de politie op
te treden. Hij wordt bijgestaan door
(voorlopig) 2 buurtcoördinatoren:
Myriam Schrover en Johàn Blaazer. 

Wanneer er meer coördinatoren,
verspreid over heel Gijzenrooi,
aanspreekbaar zijn, wordt de
buurtpreventie nog effectiever. 

Dus een dringende vraag aan alle
wijkgenoten: probeer per straat één
coördinator te organiseren. 
Wil deze straatcoördinator dan
contact opnemen met Hans
Halajdenko? 

Buurtcoördinatoren:
Hans Halajdenko.

Myriam Schrover en Johàn Blaazer.

In de hoop dat in Gijzenrooi - zoals
ook bij voorbeeld  in Gestel -
buurtpreventie zal uitgroeien ten
bate van de veiligheid en
leefbaarheid in onze wijk. 

Peter Hans Unk, voorzitter
Bewonersvereniging Gijzenrooi 

Attentie! Buurtpreventie?

In een buurtpreventieproject werken buurtbewoners en politie
samen met als hoofddoel bepaalde vormen van criminaliteit en
angst voor criminaliteit te verminderen. 
Deze samenwerking heeft verder als doel dat buurtbewoners
meer preventieve maatregelen nemen, buurtbewoners meer
samenwerken met de politie (eerder verdachte situaties melden
en aangifte doen van strafbare feiten) en dat de informele
sociale controle wordt vergroot. Dit kan ook weer een positief
effect op de leefbaarheid van de buurt hebben. 
Buurtpreventie heeft dus te maken met veiligheid en
leefbaarheid.



Het bisschoppelijk bezoek heeft
veel jonge inwoners van Gijzenrooi
een goede dag bezorgd, al vond
een enkeling het ook wel spannend
om bij Sinterklaas in de koets te
komen. De Sint had voor ieder
kind een aardig woordje over en
een cadeautje bij zich.

De omstanders waren vol
bewondering voor Sinterklaas.
Ondanks zijn gevorderde leeftijd
bleek de gulle weldoener
opvallend goed op de hoogte te
zijn van alles om zich heen. Van
veel kinderen wist hij bijvoorbeeld
een hobby te noemen of iets anders
vermeldenswaardig te vertellen. 

Zelfs voor enkele op het laatste
moment aangeschoven logeetjes
hadden Sint en zijn Pieten nog een
cadeautje weten te organiseren.
Maar het moet worden gezegd: van
zijn kant heft Gijzenrooi ook goed
voor de Sint en zijn Pieten gezorgd.
Sinterklaas was duidelijk in zijn
nopjes met de vele blije
kindergezichtjes en met de liedjes
die hier en daar voor hem
opklonken. De Pieten hebben zich
met overgave gestort op de lunch
uit de nieuwe keuken van
medeorganisator Marriëtte Mooren,
zo vernam uw verslaggever. 

Toen ook het paard nog wat
lekkers had gekregen, was iedereen
klaar voor het middagdeel van het
bezoek. De sneeuw had er in-
middels de brui aangegeven. Tegen
de warmte van Sinterklaas kan
zelfs een polair koufront niet op!

Er is meer voor nodig dan een paar sneeuwbuien om
Sinterklaas tegen te houden! Dat bleek maar weer eens
tijdens het bezoek van de Goedheiligman aan onze wijk, op
zondag 27 november. Ondanks de soms forse sneeuwbuien is
de Sint, in het gezelschap van twee van zijn Pieten, uren lang
door de straten van Gijzenrooi getrokken, met een koets vol
cadeautjes.
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Sinterklaas bezoekt Gijzenrooi


