
Zeskamp & BBQ in
Gijzenrooi !

Zondag 17 september is het weer zover. De
activiteiten-commissie organiseert dan de
inmiddels niet meer weg te denken
zeskamp & BBQ. 

We starten om 13.00 uur met de zeskamp, naar verwachting eindigt deze om 17.00
uur. Om 18.00 uur willen we starten met de BBQ. Deze wordt volledig verzorgd.

Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen (leeftijd min. 8 jaar). De
organisatie stelt van de individuele inschrijvers een team samen. Lever uw stroken
uiterlijk in op 6 september. Lees snel verder op pagina 3.

Van de
bestuurstafel.
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Dierennieuws:
teken en ziektes.

En dan vraagt U
daar nog even
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Even voorstellen:
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Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 15,
Nummer 54, Augustus 2006

het
GIJZENROOISE

ZEGJE

Na de eerste zeer warme maar
later hier en daar natte en wat
koudere zomermaanden
hebben we als leden van de
bewonersvereniging Gijzenrooi 
hopelijk weer voldoende
energie verzameld om  ook in
het laatste kwartaal van 2006
ons steentje aan onze
vereniging bij te dragen.

Het bestuur zal zich ervoor inzetten
om de voortgang van de gestelde 
doelen te begeleiden: Verdere
actualisering van het beleidsplan : dit
betreft met name de in de notulen
van de ALV van 5.4.06 onder pt. 7
genoemde "primaire 

voorzieningen" : de niet in Gijzenrooi,
maar wel buiten onze wijkgrenzen
aanwezige voorzieningen.

Van de bestuurstafel.
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Wie wordt bijvoorbeeld limbodans
kampioen? Verder ook een reuze
zeephelling, behendigheidsspelen
zoals een kruiptunnel met
puzzelpiramide, reuzeballen
parcours, skippy slangen en een
waterbroeken race. Net als vorig
jaar organiseren we aansluitend de
buurtbarbeque.U kunt zelf kiezen
of u deelneemt aan alleen de
zeskamp of barbecue, maar het
gezelligste is natuurlijk allebei.

14 teams kunnen maximaal
deelnemen dus schrijf uw team
snel in!

Zeskamp:
Buurtbewoners kunnen zich als
team inschrijven of als individu
aanmelden. Een team bestaat uit
minimaal 6 en maximaal 8
personen (leeftijd min. 8 jaar). De
organisatie stelt van de individuele
inschrijvers een team samen. Ieder
team heeft of krijgt een naam.
Denkt u eraan om weer een joker te
maken om extra punten te kunnen
scoren.

BBQ:
Deelname aan de BBQ is gratis
voor kinderen t/m 4 jaar. Kinderen
van 5 t/m 12 betalen   4,-. Voor 13
jaar en ouder vragen we een
bijdrage van   10,-. 
U krijgt hiervoor een complete
maaltijd met sauzen, salades e.d.
Indien gewenst vegetarisch. Drank
is niet inbegrepen, maar
verkrijgbaar aan de bar.
Graag het totale bedrag voldoen bij
de inschrijving!!

Tijden:
We starten om 13.00 uur met de
zeskamp, naar verwachting eindigt
deze om 17.00 uur.
Om 18.00 uur willen we starten
met de BBQ. Deze wordt volledig
verzorgd.

Locatie:
Het vertrouwde Buurtven (Eijerven
/ Schaapsloopven).

Zeskamp & BBQ in Gijzenrooi !
Zondag 17 september is het weer zover. De activiteiten-
commissie organiseert dan de inmiddels niet meer weg te
denken zeskamp. Het belooft weer een spannende strijd te
worden. Dit jaar hebben we allemaal nieuwe spelen.

  

DOE MEE!
SCHRIJF
JE NU IN!
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Afhankelijk van de
weersomstandigheden worden in
Nederland teken aangetroffen van
grofweg maart tot oktober. Het
meest frequent komen ze voor in
de perioden mei tot juli en
september tot oktober in met name
struikachtige gebieden,
kreupelhout en hoog gras.
Teken houden zich hier schuil,
totdat er een geschikte gastheer
langskomt waar zij op kunnen
springen. Dit kan een hond zijn,
maar ook een mens, kat of muis
etc.

Waarom zijn die teken nou
gevaarlijk?

·  Op de plaats waar ze aanhechten
in de huid kunnen ze plaatselijk
een kleine ontsteking en soms 
een abcesje veroorzaken, maar 
dat is snel weer over, meestal ook 
zonder behandeling.

·  Maar daarnaast kunnen teken
ook overbrengers zijn van een 
aantal gevaarlijke ziekten.

De belangrijkste ziekten die door
teken worden overgebracht zijn:

1. Borreliose (ziekte van
Lyme): deze ziekte wordt
veroorzaakt door een bacterie die
de teek tijdens het bloed opzuigen

over kan brengen op de hond. De
ziekte gaat gepaard met koorts,
sloomheid en gebrek aan eetlust. Er
kunnen ontstekingen aan de
gewrichten ontstaan en in latere
stadia kunnen ook organen
beschadigd raken. De tekensoort
die de ziekte van Lyme overbrengt,
komt ook in Nederland voor.

2. Babesiose (ook wel
Piroplasmose genoemd): wordt
veroorzaakt door parasieten die
overgebracht worden door teken
die onder andere voorkomen in
landen rond de Middellandse zee.
Ze tasten de rode bloedlichaampjes
aan en vernietigen deze. Daarom is
bloedarmoede het belangrijkste
symptoom, met verder nog hoge

koorts, rode of groenachtig urine
en geelzucht.
3. Ehrlichiose (ook wel
Rickettsiose genoemd); wordt
veroorzaakt door parasieten die in
bepaalde witte bloedcellen leven.
De ziekte wordt overgedragen door
meerdere soorten teken en komt in
heel Europa voor. Dieren die
accuut ziek worden, kunnen lijden
aan hoge koorts, sloomheid, gebrek
aan eetlust, opgezette lymfeklieren
en bloedingen. Dieren die
chronisch ziek zijn vermageren en
hebben een grotere neiging tot
bloedingen.
Deze ziekten kunnen zeker wel
behandeld worden, maar dit is
moeilijk en duurt lang. Een snelle
diagnose en start van de
behandeling zijn hierbij erg
belangrijk. Raadpleeg daarom uw
dierenarts als u het vermoeden
heeft dat uw huisdier één van deze
ziekten heeft opgelopen.

De preventie
Het vóórkomen van deze ziekten is
afhankelijk van de verspreiding
van de tekensoort die de ziekte
overbrengt: sommigen ziekten
komen daarom in bepaalde
gebieden vaker voor. Deze regio's
breiden zich echter voortdurend uit
als gevolg van het toenemende
reizigersverkeer, klimatologische
veranderingen en het meenemen
van honden uit vakantielanden.

Een belangrijk weetje is dat de kans
dat ziekten overgebracht worden
gedurende de eerste 24 uur, nadat
een teek zicht heeft vastgebeten,
nihil is.

>>

Dierennieuws
Teken en door teken overgebrachte ziekten

De laatste jaren is er een duidelijke toename van zowel het
aantal teken, als ook van het aantal door teken overgebrachte
ziekten bij zowel mens als dier.
Bovendien worden bepaalde ziekten die vroeger alleen in
meer zuidelijke landen voorkwamen, nu ook in toenemende
mate bij honden in Nederland aangetroffen. Dit komt onder
andere doordat de hond steeds vaker mee op reis wordt
genomen en daardoor andere tekensoorten en vreemde ziekten
mee worden teruggebracht.
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>>

Daarom is het raadzaam om uw hond na elke
wandeling te contoleren op teken. Wanneer u er een
gevonden heeft draait u deze er met een speciale
tekentang of epileerpincet uit.

· In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt,
hebben teken geen "schroefdraad", dus de
draairichting is niet van belang.
· Ook vooraf nooit alcohol, spiritus en andere
middeltjes op de teek gooien; want dan braakt de teek
juist zijn maaginhoud met de bacterie in de bloedbaan
van de gastheer en bereik je dus een tegengesteld
effect. Als de teek is verwijderd, kun je achteraf wel
ontsmetten met alcohol 70% of jodiumtinctuur etc.

Ook is er een aantal mogelijkheden om de hond of kat
tegen de teken te beschermen met een tekenwerend
en/ of tekendodend middel zoals: een halsband, een
spray, een shampoo of een spot-on methode. De
beschermingsduur is nogal verschillend en een aantal
middelen werkt tegelijkertijd ook tegen vlooien.
Gevaar voor de mens is er bij de moderne middelen
niet meer. Dieren kunnen dus gewoon geaaid en
geknuffeld worden.
Overleg met uw dierenarts welk middel voor uw
huisdier in uw situatie het best gebruikt kan worden.

F.M.J. van Roessel, dierenarts
Dierenkliniek Vluttersven.

Gijzenrooi op zijn mooist.
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En dan vraagt
u daar nog
even verder,
ja?
Een paar dagen geleden had ik een
ongemakkelijke ervaring, beste
wijkgenoten. Net terug van vakantie
was ik de voortuin aan het opkuisen.
Er stopte een auto en de bestuurder
sprak me aan: "Goedemiddag, ik
zoek de weg naar het Klein
Huisven".

"Daar bent u vlak bij", begon ik. Ik
wilde haar duiden hoe ze moest
rijden. En toen begon het gedoe. Was
het nou de tweede links en dan
rechtsaf, of andersom? Het was toch
een zijstraat van...? 

Binnen enkele seconden stond ik te
haspelen over mijn woorden. "In
ieder geval hier de hoek om en dan
naar rechts, en dan vraagt u daar
nog even verder, ja?", besloot ik in
een poging om nog enige
hulpvaardigheid te tonen.

Ik werd me bewust dat mijn kennis
van de plattegrond van Gijzenrooi
uiterst passief is. Noem mij een
straat en ik herken de naam. Vraag
me de weg er naar toe en een
onduidelijk gemompel en wat vage
armgebaren zullen uw deel zijn. En
dat terwijl ik hier al jaren woon!

"Zo begint het dus, die aftakeling",
monkelde ik die avond tegen mijn
vrouw. (Zeg mij wat uw angsten
zijn en ik zal u zeggen wie u bent,
niet waar?).

Ze antwoordde wat afwezig. Een
categorie 4 Sudoku had haar stevig
in zijn greep. Mijn gesomber drong
niet echt tot haar door. 

Er volgde een doorwaakte nacht. Ik
werd geplaagd door stuitende
visioenen: mijn vrouw sleepte prijs
na prijs in de wacht met het oplossen
van steeds moeilijker puzzels, terwijl
ik, als een zombie ronddolend, niet
eens meer de weg kon vinden in
mijn eigen achtertuin.

De volgende dag heb ik een test
gedaan. Ik heb een aantal
respectabele wijkgenoten gevraagd of
ze de weg naar enkele door mij
genoemde straten in Gijzenrooi
konden wijzen. En weet u wat?

Bijna allemaal konden ze het niet! U
begrijpt mijn opluchting:
waarschijnlijk ben ik dus toch niet
aan het onttakelen.

Samen met een artikel wat ik pas in
de krant las, gaf het gebeuren me wel
te denken. Als ik dat artikel toepas
op Gijzenrooi, heeft ruim een kwart
van u zijn notebook computer bij

zich gehad op vakantie. Of anders
heeft u aldaar internetcafé's bezocht. 

Nog steeds volgens dat artikel heeft
een groot deel van u, zelfs vanuit de
diepste diepten van Verweggistan,
regelmatig via e-mail of SMS
contact gehad met vrienden en met
het werk. Zo druk maken we ons en
zo klein is de wereld geworden.

Maar nou komt het: als ik u evenwel
de weg vraag naar een straat om de
hoek, is er kennelijk een dikke kans
dat u mij het antwoord schuldig
moet blijven!

Ik zou zeggen: doe het eens wat
rustiger aan. Laat die computer uit
en kijk wat meer rond in de buurt! 

"Eh..., de computer uit" vraagt u?
Wel, daar bent u vlakbij. U klikt
links onder op 'Start', en dan op
'Uitschakelen', en dan vraagt u daar
nog even verder, ja?

Gijsz

(zie pag. 8)
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Naschrift van de
redactie bij Gijsz:
De redactie heeft de noodkreet van Gijsz ter harte
genomen. We loven een prijsvraag uit met als
onderwerp 'de plattegrond van Gijzenrooi'.

Van de website van de buurtvereniging
(www.gijzenrooi.nl) kunt u een plattegrond van

Gijzenrooi downloaden, waarop de straatnamen
ontbreken.

Onder degenen die deze plattegrond inleveren met
alle straatnamen correct vermeld, wordt een prijs
verloot!

U kunt de ingevulde plattegrond, voorzien van uw
naam en adres, voor 25 september inleveren op het
kopij-adres van de redactie, Meerbergsven 41. 

Activiteiten t/m het einde van 2006.
Lampionnenoptocht zaterdag 11 november
Sinterklaas zondag 26 november

(alle data onder voorbehoud) 
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"Mijn naam is Ton Sweegers. Ik ben
getrouwd, heb drie kinderen, ben
46 jaar en sinds kort ben ik Dirk
van Vooren opgevolgd als
buurtbrigadier voor Gijzenrooi.
Dirk wordt netwerker in Tongelre.
Sinds 1978 heb ik brede ervaring
opgedaan bij de politie: recherche,
zedenrechercheur, jeugd-

coördinator, verkeerscoördinator en
algemene surveillance. 
Als buurtbrigadier bestaat mijn
werkgebied uit Tivoli, Gijzenrooi,
Schuttersbos, de Putten en Riel.
Tijdelijk ben ik ook nog
buurtbrigadier in de Bloemenbuurt
Zuid, totdat mijn functie daar
wordt overgenomen. 
Op de fiets of in een

surveillanceauto verken ik de wijk;
op straat en als het nodig is in de
achterpaden of  achter de
voordeur."  

Waarom een buurtbrigadier?
"Een buurtbrigadier is een
"regisseur". Zijn taak is het
observeren en signaleren van

activiteiten die de leefbaarheid en
veiligheid bedreigen. Waar nodig
verwijst een buurtbrigadier naar
specialisten in de hulpverlening bij
sociale problematiek. Hij stuurt bij
als er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag. En
wanneer het te ver gaat, handhaaft
hij de wet." 

Wat is voor Ton de uitdaging?
"De uitdaging ligt voor mij in het
vinden van de balans tussen
benaderbaar zijn voor alle
buurtbewoners, bemiddelend aan
de ene kant en waar nodig
handhaven. Aan de andere kant
wil ik betrokken zijn en weten wat
er leeft onder de mensen. Maar ook
bekeuren hoort erbij, of in het
ergste geval een arrestatie."  

Hoe kunt u Ton benaderen?
"Spreek me aan als je me op straat
ziet. Of als je wilt via e-mail
ton.sweegers@brabant-zo.politie.nl.
Verdachte situaties en niet
spoedeisende zaken kunnen altijd
worden gemeld via 0900-8844. Bij
spoed: 112."  

Wat kunt u verwachten?
"Ik zal altijd tijd maken voor een
praatje of voor een persoonlijke
melding van een klacht of
probleem. Op een mailtje krijgt u
altijd een persoonlijk antwoord.
Structurele klachten merk ik vaak
zelf ook op, maar bij meldingen
kan ik een "projectplan" gaan
maken en dat uitvoeren. Hierbij
word ik dan ondersteund door
andere collega's.

Meldingen kunnen via de bekende
gele meldkaart (eventueel digitaal)
worden gedaan. Deze worden voor
Gijzenrooi gefilterd door
wijkcoördinator Hans Halajdenko.
Denk hierbij aan zaken die geen
dringend politiewerk vereisen,
zoals verdachte personen, verkeer
en parkeeroverlast. Door deze
meldingen kan ik me sneller en
doeltreffender op dringende zaken
concentreren. Alle meldingen
worden in een intelligent
gegevensbestand geplaatst. 

>>

De nieuwe buurtbrigadier:
"Samen kan er meer" 

Dirk van Vooren en Ton Sweegers

In het Zegje van juni kon u lezen dat Gijzenrooi een nieuwe
buurtbrigadier heeft. Graag stelt hij zich aan u voor.
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>>

Hiermee telt iedere melding mee in
latere daderprofielen en het
onderzoeken van
grensoverschrijdend of crimineel
gedrag. Melden heeft dus altijd
nut. Is het niet voor dit moment,
dan mogelijk wel voor later.  

In iedere uitgave van het
Gijzenrooise Zegje zal vanaf nu een
artikel worden gewijd aan een
actueel politieonderwerp. Heeft u
een tip voor een bepaald
onderwerp? Mail deze dan door.

Wat hoop en verwacht ik? Samen
kan er meer!" 

Tot ziens in Gijzenrooi!

Ton Sweegers

Wist U dat adverteren voor particulieren via het gijzenrooise
zegje gratis is? Gewoon even een mailtje naar

communicatie@gijzenrooi.nl

Er is ook een digitale gele kaart. Makkelijk en snel, voor het melden van gebeurtenissen die
niet ok zijn. Kijk op www.gijzenrooi.nl.
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