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www.gijzenrooi.nl. 

(data onder voorbehoud)

Dit jaar geen kerstboom aan het
Diepmeerven

Door omstandigheden zal Gijzenrooi dit jaar de jaarlijkse ontsteking van de
buurtkerstboom aan het Diepmeerven moeten missen. Voor een verdere
toelichting verwijzen wij naar de rubriek ‘Van de Bestuurstafel’. De redactie van
het Zegje heeft van het bestuur van onze wijkvereniging begrepen dat de
afwezigheid van de kerstboom dit jaar een uitzondering zal zijn. Het streven is
dat Gijzenrooi volgend jaar weer zijn kerstboom heeft.

Bericht van de penningmeester

Beste medebewoners, 

In voorgaande jaren werd de contributie altijd deur-aan-deur opgehaald. Dit jaar
doen we het anders. We zetten onze vrijwilligers liever in voor de ‘leuke 
dingen’. Vandaar het vriendelijke verzoek om de contributie voor de jaren: 
2006  Euro 2,50 
2007 Euro 2,50 
2008 Euro 2,50
Totaal Euro 7,50 

via uw bank of giro over te maken (voor zover nog niet gebeurd) naar: 
Bewonersvereniging Gijzenrooi 
Postgiro 73833 
O.v.v. naam, adres en contributiejaren. 

Een spoedige betaling stellen we bijzonder op prijs.  
Met vriendelijke groet, 
Petro Pellemans 
Penningmeester Bewonersvereniging Gijzenrooi
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CLICK Gastouderopvang GROEIT
en zoekt in Eindhoven Stratum gastouders voor de opvang van:
- een jongetje van bijna 4 jaar (naschoolse opvang, Bs de Klimboom) en zijn jongere zusje 

van 2 jaar op maandag en donderdag vanaf april 2008;
- twee broertjes, bijna 4jaar (naschoolse opvang, Bs de Klimboom) en 2 jaar op maandag

en dinsdag per direct.
- twee broertjes van 5 en 7 jaar, 2 dagen per week tijdens vakantieweken.
- twee broertjes, 4 jaar (naschoolse opvang Bs. De Klimboom) en 2 jaar, flexibele opvang

van maandag t/m vrijdag voor ca. 12 uur per week.

info: 06- 20176822 Marieke Groos

voor meer opvangvragen :
www.clickgastouder.nl

Een aantal vragen én antwoorden over de
stand van zaken:

Hoeveel straatcoördinatoren zijn er actief?
Dat zijn er inmiddels 5. De groep breidt zich langzaam
maar zeker uit.
Het zou mooi zijn als er nog een aantal mensen zich
aanmeldt. De huidige coördinatoren zorgen nu voor
meerdere sectoren. Het is de bedoeling dat de groep
uiteindelijk uit 14 mensen bestaat.

Wordt er wel eens een gele kaart ingeleverd?
Jazeker, ze komen digitaal binnen, maar worden soms
ook persoonlijk afgegeven.

Hoe kom ik aan een echte gele kaart?
Die kan worden opgehaald bij een van de
straatcoördinatoren.

Wat wordt er bijvoorbeeld gemeld op de gele kaart?
Onlangs werd een fiets (met geforceerd slot)
aangetroffen in de struiken.
Dankzij de gele kaart kon via buurtbrigadier Ton
Sweegers worden vastgesteld dat de fiets niet als
gestolen was opgegeven. Dan wordt in overleg met de
politie bekeken wat er met de fiets gebeurt.
Het parkeren op de stoep leidt soms tot ergernis en
een gele kaart. Ook zijn een aantal vernielingen via de
kaart gemeld.

Wat voor soort berichten komen er op SMS alert waar de
vorige keer over werd geschreven?
Zo’n bericht ziet er als volgt uit:
POLITIEBERICHT:
Sinds vandaag vermist: man, blank, 39 jaar, gezet
postuur. Mogelijk met zilvergrijze Renault Espace,
kenteken XX-YY-00.
Tips: 0900-8844

Hoe kan ik me voor SMS alert aanmelden?
Op de site van de buurtvereniging staat onder de
knop: ‘Buurtpreventie’ een duidelijke handleiding.

ATTENTIE VOOR DE BUURTPREVENTIE!
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Sint Maarten
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Beverwijk
(N-H). In een groot deel van de provincie
Noord-Holland en in het westen van Friesland
werd jaarlijks op 11 november Sint Maarten
gevierd. Een feest voor kinderen, want die
mochten met lampions, waarin een echt
kaarsje brandde, zingend door de straten en
van deur tot deur aanbellen. 

Oudere jongens vonden de lampions wat
kinderachtig; zij holden suikerbieten uit en deden daar
een kaarsje in. Het beste deel van het feest was het
resultaat. Het was namelijk gebruik, dat de kinderen
snoep of fruit kregen van degenen die ze al zingend
prezen. Als er onverhoopt niet werd opengedaan, dan
werd een hoonliedje voor gierigaards ten gehore
gebracht. Eenmaal schor gezongen weer thuis werd de
buit uit een trommeltje of tas op de huistafel geleegd
en werd ingeschat voor hoeveel dagen het snoepgoed
(fruit was minder interessant) toereikend was.

Toen ik vijf jaar geleden in Gijzenrooi kwam wonen,
zag ik tegen 11 november een groot bord staan (bij de
boom en de ganzen), waarop de aankondiging voor
een lampionnenoptocht. Die zou op een zondag zijn,
niet de 11e, maar daar kon ik me nog wel in vinden.
Leuk, dacht ik, ‘ze’ doen hier ook aan Sint Maarten!
Dus kocht ik twee grote zakken snoep, deed dat in een
bak en zette die achter de voordeur. Mijn huisgenote
kende het gebruik niet echt en die praatte ik dus bij.
We waren klaar voor een middagje/avondje gebel.
Het bleef echter angstwekkend stil. Niet één keer is er
gebeld. Jammer, zo vonden wij, dat zo’n traditie niet
in ere gehouden werd…

Een paar weken later werd er onverwacht gebeld. Drie
verklede kinderen, die om snoep ‘bedelden’, want het
bleek Halloween. Tja, daar had en heb ik niets mee.
‘Amerikaans’, in mijn optiek past dat hier niet zo. En
waarom ook. We hebben toch Sint Maarten?

Beja Peijpers
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De oorsprong
Heel vroeger (in het jaar 316) leefde er in Hongarije
een man, genaamd Martinus. Hij was een ridder in
dienst van de koning. Toen hij met een groep soldaten
naar Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht weer. Het
regende, het werd koud en het ging vriezen. De
mannen waren te paard en wilden zo snel mogelijk
naar de volgende stad gaan. Daar wilden zij
aankomen voordat de poorten sloten. Alle mannen
behalve Maarten zetten er flink de vaart in. Maarten
reed rustig verder, hij spaarde zijn paard. Het weer
werd steeds slechter en Maarten kwam in een
sneeuwstorm terecht.
Toen Maarten eindelijk bij de stadspoort aankwam,
trof hij er een man aan die in lompen gekleed was.
Deze man had het erg koud en zou de nacht zo niet
overleven. Maarten zag dat en scheurde zijn eigen
warme mantel in tweeën. Een helft gaf hij aan de man,
de andere helft hield hij zelf. 

Maarten's vrienden zaten al lang in de herberg en
schaamden zich een beetje, omdat zij doorgereden
waren. Zeker toen zij ontdekten dat Maarten zijn halve
mantel had weggegeven. In die nacht had Maarten
een droom. Hij zag Christus met zijn halve mantel om.
Dit maakte zoveel indruk, dat Maarten het leger
vaarwel zei en zich geheel wijdde aan de kerk. Hij
werd duiveluitdrijver en later zelfs bisschop van Tours
(Frankrijk). Op 11 november 397 overleed hij en werd
Tours een soort bedevaartoord. Hij werd al snel heilig
verklaard, er werden kerken naar hem genoemd en op
zijn sterfdag werd het Sint-Maartensfeest in het leven
geroepen. 
Maarten was een echte weldoener. Hij dacht alleen aan
de mensen die het slechter hadden dan hij. Hij deelde
alles wat hij had. 

(Nog) meer foto’s van de lampionnenoptocht vindt u op
onze website.

En voor wie de geschiedenis op wil frissen…
(van internet ‘geplukt’)
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Voor de vijfde keer op rij werd er weer op de
autovrije zondag een zeskamp gehouden in onze
wijk. En de weergoden waren ons wederom goed
gezind. 

Onder een stralende zon werkten 20 teams de 6
onderdelen af. Grote belangstelling was er ook bij het
publiek voor de tobbedansbaan. Verder was
regelmatig de knal te horen van de knappende ballon
bij het ballon-blaas-spel, waren er topscoorders in de
dop te zien bij het doelschieten en kon menigeen zo bij
het circus als je keek bij de pedalo’s. De behendigheid
werd getest bij het doorgeefbalspel. Het bleek niet
gemakkelijk om de bal niet op de grond te laten
vallen. Helaas had de superstep al snel een lekke
band. Maar na een uurtje was deze step vervangen en
konden alle teams volgens een inderhaast gemaakt
schema toch nog binnen de tijd hun rondjes op de step
maken.
Na afloop kregen de winnaars uit handen van
Peanuts-leden Tim van Vark en Anna v.d. Slikken de
felbegeerde bekers uitgereikt. Het team van Tim en
Anna schitterde dit jaar door afwezigheid. Na vier jaar
op rij de beker te hebben gewonnen, wilden de
Peanuts graag een keer een ander de eer gunnen. Die
eer was weggelegd voor het Heerengenootschap. Bij
de jeugd hebben de Banana’s de trofee mee naar huis
genomen. Als afsluiting van de dag was er nog een
heerlijke barbecue waarbij iedereen onder het genot
van een drankje nog eens kon napraten over deze zeer
geslaagde dag! 

Graag willen wij dan ook de vele vrijwilligers
bedanken. Zonder hen was de organisatie van deze
dag niet mogelijk geweest.

De uitslag:

Volwassenenklassement:
1. Het Heerengenootschap
2. Amigo’s
3. Ieder kwartiertje een biertje
4. Zatlapjes
5. Bouncers
6. Droppies
7/8 DHHVF en Team zonder naam

Jeugdklassement:
1. Banana’s
2. Vuur en vlam en de Funkids
4 Klimboomaapjes
5 Power Ducks
6 Mobieltjes
7 Mammoet
8 Smilies
9 Dodo’s
10 Lachebekjes
11 Aapjes
12 Puppy-girls

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren

Zeskamp weer groot succes!
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Redactieleden gezocht!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe redacteurs in de gelederen van de
Commissie Communicatie en nodigen u uit om contact op met de commissie via
communicatie@gijzenrooi.nl

De leden van de Commissie Communicatie

Activiteitencommissie
Gijzenrooi op zoek naar
nieuwe leden

De activiteitencommissie is een belangrijk onderdeel
van de bewonersvereniging ‘Gijzenrooi’. Jaarlijks
organiseert de commissie een aantal in het oog
springende en gewaardeerde activiteiten voor de
inwoners van onze wijk.

Enkele leden zullen de komende maanden de
activiteitencommissie gaan verlaten. 

Daarom is de commissie op zoek naar nieuwe leden. 

Zin om mee te helpen bij de organisatie van deze
activiteiten? Leuke ideeën voor nieuwe activiteiten? 

Vind je het leuk
om buurtgenoten
te leren kennen en
samen iets leuks
tot stand te
brengen? 
Meer weten over
wat dit inhoudt?
Aanmelden?

Neem dan contact op met de activiteitencommissie.
De telefoonnummers van de leden staan op de
voorlaatste pagina van dit Zegje.

Zeskamp weer groot
succes!
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Vrijwilligers van Home-Start Eindhoven
ondersteunen gezinnen met minimaal één
kind van 6 jaar of jonger. Bij Doorstart zijn de
kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar.

Het kan ieder gezin overkomen: ziekte, een moeilijk
kind, financiële problemen, eenzaamheid,
overbelasting. Het leven gaat door, maar soms mis je
als ouder even een schouder om op te leunen, een
praatpaal of iemand die je iets uit handen kan nemen.
Vrijwilligers van Home-Start en Doorstart 
(beide zijn projecten van Humanitas) bieden in deze
gevallen ondersteuning, vriendschap en praktische
hulp.
Vaak werken je buren of ken je ze niet zo goed, je
familie woont ver weg. Dan heb je als ouder met
kleine kinderen weinig mensen om op terug te vallen
als je het een tijdlang moeilijk hebt.
De gezinnen die op dit moment een Home-
Start/Doorstart vrijwilliger hebben, vinden het fijn om
iemand te kennen die elke week een paar uurtjes de
tijd neemt om thuis bij ze op bezoek te gaan en te
luisteren, te praten, en/of samen met de kinderen
bezig te zijn.
In Eindhoven vragen veel gezinnen om ondersteuning
door een Home-Start/Doorstart vrijwilliger. In
februari/maart 2008 start er weer een cursus van 7 of
8 dagdelen voor nieuwe vrijwilligers (1 dagdeel per
week). Behalve de mogelijkheid om jezelf te

ontplooien, biedt Home-Start/Doorstart je
ondersteuning en begeleiding, contacten met andere
vrijwilligers en gezelligheid.
Dus wanneer je meer wilt weten en ervaring hebt met
het opvoeden van kinderen, goed kunt luisteren, het
leuk vindt om met kinderen/gezinnen bezig te zijn en
een dagdeel per week beschikbaar bent, bel dan met:

Margreet Steeghs en Ria van Bakkum, Humanitas, Home-
Start Eindhoven. 
Tel: 040-2376314; mail: homestart.ehv@humanitaszuid.nl 
Of 
Lucie Nijskens, Humanitas, Doorstart Eindhoven. 
Tel: 040-206 53 50; mail: doorstart.ehv@humanitaszuid.nl 

HOME-START en Doorstart Eindhoven
zoeken nieuwe vrijwilligers



De afgelopen maanden waren voor onze
bewonersvereniging (BG) wat onzeker doordat –
zoals ik in het septembernummer 2007 al schreef –
het aantal vrijwilligers met name voor bestuurstaken
minder zou kunnen worden. Dat gebeurde ook. Toch
is het uiteindelijk gelukt de organisatie weer op de
rit te krijgen. We moest de organisatie wel enigszins
aanpassen. Het enthousiasme van de nieuwe
vrijwilligers, die geworven konden worden, is er
echter niet minder om.

Bestuurstaken : Het begon er mee dat vlak na de
zomer Trees Kiljan (secrt. DB)  en Els Segers (BB)
meldden, dat zij niet meer voor bestuurstaken In de
BG beschikbaar wilden zijn. Gelukkig hebben we in
onze vroegere voorzitter Truus van Vessem, die zich
beschikbaar stelde, een betrokken en bekwame
secretaris gevonden om de plaats van Trees Kiljan in te
nemen. Wel moest de verzorging van de
ledenadministratie uit de secretaristaak worden
afgezonderd. Wij zijn blij dat ook de taak van de
ledenadministratie kortgeleden is ondergebracht
dankzij de enthousiaste toezegging van Gerard van
Rossum. De Commissies zullen vanaf de A.L.V. 2008
geen bestuursleden van de BG meer in hun midden
hebben. Marc Melters vertrekt  op de A.L.V. 2008 na
zich een zeer lange periode als bestuurslid voor de BG
te hebben ingezet (eerst als penningmeester en later
voor de Commissie Activiteiten). Verder heeft
inmiddels Henk Lingers als bestuurslid de Commissie
Communicatie (COM) verlaten en Els Segers als
bestuurslid de Commissie Belangenbehartiging (BB),
hoewel zij vooralsnog wel lid van die Commissie blijft.
Het bestuur zal dan ook straks (v.a. de A.L.V. 2008)
bestaan uit de huidige voorzitter, secretaris en
penningmeester. Dit bestuur zal via vaste
contactpersonen nl. André van Dam voor BB, Willem
van Hoorn voor COM en een in de Commissie
Activiteiten (ACT) nog te kiezen contactpersoon voor
ACT het contact met deze Commissies onderhouden.
Uiteraard zal het nieuwe bestuurslid alsmede de
enigszins gewijzigde bestuursstructuur op de A.L.V.
2008 nog ter goedkeuring aan de leden van de BG
worden voorgelegd.

Jaarplannen Commissies : Uiteraard is het bestuur
met de Commissies in overleg om een poging te doen
de in het beleidsplan vermelde jaarplannen van de
Commissies voor 2008 tijdig voor de A.L.V. 2008
gereed te hebben. 

Buurtpreventie : Deze taak wordt nu door een groep
van 5 straatcoördinatoren verzorgd en wel o.l.v. Johàn
Blaazer. Contact met laatstgenoemde leerde mij dat het
aantal straatcoördinatoren langzaam groeit. Er is goed
contact met Ton Sweegers, onze buurtbrigadier. Aan
Johàn Blaazer is door het bestuur de lijst van
contributieophalers gegeven, als een mogelijke bron
om de nog nodige straatcoördinatoren te werven (er
zijn 13 sectoren, zie vorige Zegjes). Mocht u deze taak
willen vervullen neemt u dan contact op met Johàn
Blaazer.
Kerstboom: de kerstboom is aan een grondige
reparatie toe. Dit is te laat opgemerkt. Mede door de
extra belasting van het bestuur in de afgelopen
maanden is het niet gelukt de organisatie voor de
traditionele “ontstekingsbijeenkomst” in december a.s.
tijdig gereed te hebben. Dit jaar is er dus geen
“kerstboom” in Gijzenrooi. We zullen onze akties
voortzetten om e.e.a. in 2008 in orde te hebben. Ook
het Donjokoor, dat zich al meldde voor dit jaar,
hebben wij al bereid gevonden in 2008 weer de
liederen voor ons te verzorgen.
Contact met de gemeente Eindhoven via
stadsdeelteam Stratum :
Els Segers blijft het contact met Frank van den
Tillaard, gebiedsbeheerder voor o.a. Gijzenrooi
continueren. Het bestuur houdt met haar goed contact
hierover.
Externe Contacten : Via het bewonersplatform
Stratum – voorzitter is ons lid Ton van Schaik – was
op 8/11 jl., na de drukbezochte bijeenkomst in de
Wilgenhof op 21/6 jl. (zie vorig Zegje), door de
gemeente Eindhoven in het Wirogebouw een
“brainstorm”-avond georganiseerd. Dit betrof de
benutting van de ruimtes in de toekomstige (2011)
nieuwbouw van de Tivolikerk. Deze avond leverde
vele ideeën op voor de korte en langere termijn, welke
aan B&W en gemeenteraad zullen worden voorgelegd.
De BG heeft in de afgelopen maanden ook de
bewoners belangen-vereniging Schuttersbosch (BBS)
bezocht. Veel voor de BG gelijksoortige vraagstukken,
zoals de voortgang van de contacten met het
stadsdeelteam Stratum etc. werden besproken. Op de
agenda staat een in 2008 te plannen bijeenkomst, waar
wij als gastheer deze belangenvereniging zullen
ontvangen.

met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging Gijzenrooi
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Sinterklaas maakt
Gijzenrooise
kinderen blij

Het was net als in de liedjes.
Al een paar dagen scheen er ’s avonds een
mooi maantje door de bomen. En door die
zelfde bomen kon je op zondag 25 november
de wind horen waaien.

Kortom:
het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten aan
onze wijk verliep dit jaar geheel in stijl.
Sinterklaas heeft veel Gijzenrooise kinderen
blij gemaakt. Maar liefst 86 kinderen stonden
in het grote boek van de Sint genoteerd voor
een bezoekje.

En Sinterklaas is ze allemaal langsgegaan.
Soms in een helder herfstzonnetje en soms
even schuilend onder een paraplu die Zwarte
Piet hem behulpzaam boven het hoofd hield.
De kinderen vonden het soms een beetje
spannend, maar vooral heel fijn. Dus, namens
heel Gijzenrooi: Dank u Sinterklaasje en graag
tot volgend jaar.

Een fotoreportage van het bezoek van de Sint
aan onze wijk is te vinden op onze website:
www.gijzenrooi.nl. 
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Eindhoven, 15 november 2007

Gastles ‘Allemaal hetzelfde, allemaal uniek!’
succes op basisscholen

Vanaf deze maand verzorgt het Adviespunt
Discriminatie Zuidoost Brabant gastlessen op
basisscholen in Eindhoven. De gastlessen ‘Allemaal
hetzelfde, allemaal uniek!’ staan in het teken van
gelijkenissen.

De gastlessen worden gegeven aan groep 4 en 5 op
verschillende basisscholen in Eindhoven. Binnen de
gastles wordt spelenderwijs ingegaan op het zien van
gelijkenissen. De kinderen benoemen persoonlijke
eigenschappen en zoeken naar gelijkenissen met een
medeleerling. Zo vormen ze uiteindelijk een kring. De
kinderen ervaren dat ze allemaal anders zijn, maar
toch samen één groep vormen. Door deze en andere
spelvormen vergroten de leerlingen de acceptatie en
tolerantie naar elkaar. 

Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant begeleidt
en bemiddelt bij klachten en meldingen over
discriminatie en geeft voorlichting en advies in het

onderwijs en in wijken en buurten. Met deze
gastlessen rondom gelijkenissen speelt het Adviespunt
in op ‘de dag van de rechten van het kind’ (20
november). Hiervoor is in 1989 een verdrag
aangenomen. Het verdrag houdt in dat alle kinderen
over de hele wereld gelijk zijn, gelijke kansen moeten
krijgen en gelijk behandeld moeten worden. 

Vanuit de basisscholen in Eindhoven is enthousiast
gereageerd. Door de positieve reacties gaat het
Adviespunt in de maanden november en december
vele gastlessen verzorgen. Gastlessen op maat kunnen
worden aangevraagd bij het Adviespunt Discriminatie
Zuidoost Brabant. 

Neem voor meer informatie contact op met Selin
Demirciyan op het telefoonnummer (040) 219 34 23.

PERSBERICHT

Tafeltennisvereniging 
De Kuub.

Heeft u in de vakantie getafeltennist? Of heeft
u vroeger wel eens een balletje geslagen?
Denkt u: “Eigenlijk best leuk dat tafeltennis,
ik zou dat vaker willen doen”.

Dat kan bij tafeltennisvereniging De Kuub. Wij zijn
een kleine vereniging met ongeveer 20 leden, waarvan
de jongste 18 en de oudste 72 jaar is. Onze speelzaal is
in het gemeenschapshuis Burghplan, Fabritiuslaan 28
(achter AH aan de Petrus Canisiuslaan), tel. nr.:
2119503.

Elke dinsdagavond is er voor jong en oud, beginners
en gevorderden de mogelijkheid een balletje te slaan.
En natuurlijk is er ook gelegenheid een kopje
koffie/thee en een pilsje te drinken.
Spelers vanaf 18 jaar kunnen officiële wedstrijden

spelen. Teams van De Kuub spelen in de Tafeltennis
Liga Eindhoven (TLE) en de NTTB competitie. De
thuiswedstrijden worden op woensdag- en
vrijdagavond gespeeld.

U bent van harte welkom om op een dinsdagavond
vanaf 20.00 uur een balletje te komen slaan of een
kijkje te komen nemen bij een competitiewedstrijd.
Gedurende de eerste maand van uw lidmaatschap
betaalt u geen contributie!

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Harrie van Versendaal (secretaris), tel nr.: 040-2527582 of
Bert Gersen, tel nr.:040-2130309.
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Mag ik even
zeuren?
Ik ben wat somber de laatste
dagen, beste wijkgenoten. Zoiets
kan de beste overkomen, dat
blijkt maar weer. Mijn
somberheid wordt ingegeven
door de naderende kerstdagen.
Let wel: ik heb niets tegen
Kerstmis of de kerstgedachte.
Integendeel: de boodschap
waarmee het Kind naar
Bethlehem kwam is het waard
om bij stil te staan, wat mij
betreft. Nee, ik word juist
somber door hoe ik die
boodschap met voeten getreden
zie worden. 

Ik bedoel: het Kerstkind kwam
naar de stal in het teken van
naastenliefde. Volwassen
geworden sprak Het van
medeleven met de zieken en
zwakkeren, en van af en toe een
stapje terug doen, uit solidariteit
met wie het minder hebben.

En wat zie ik daar anno nu
eigenlijk helemaal van terug?
Weinig, zo valt te vrezen. Ik hoef
echt niet naar een of andere
verre dictatuur af te reizen of
naar een vergeten oorlogsgebied,
om te zien dat de kerstgedachte
ver te zoeken is. Daarvoor kan ik
gewoon in Nederland blijven. Het
lijkt een en al hebzucht en
winstbejag!

Ik sla er in gedachten de kranten
van het afgelopen jaar nog eens
op na. Een stoet van
zelfverrijkers, zakkenvullers en

graaicultuurders trekt aan mijn
geestesoog voorbij. Bestuurders
die bedrijven laten leegroven en
vakkundig naar de knoppen
helpen. En die daarvoor dan
salarissen van miljoenen Euro’s
incasseren, aangevuld met dito
bonussen. 

En ook de gewone man laat zich
niet onbetuigd. Een kleine helft
van de Nederlanders belegt in
aandelen. Als onderzoekers de
gemiddelde belegger de keus

geven tussen een hoger
rendement op zijn aandeeltjes, of
meer werkgelegenheid bij ‘zijn’
bedrijven, een goed milieubeleid
en zuivere koffie in de kantine,
dan weet hij het wel. Dan wint
zijn gretigheid het van zijn
ethisch besef. 
Het spreekwoordelijke gouden
kalf is een vadsig rund
geworden, en dat gedans
eromheen leren we maar moeilijk
af.

En intussen puilt mijn brievenbus
uit met glanzende folders. Daarin
word ik door figuranten van een
modellenbureau opgezwiept voor
de schranspartij van het jaar. Die
schranspartij heet dan ‘Kerstmis’.
En uiteraard is die folderkerstmis
niet compleet zonder een jurkje
uit het warenhuis, juwelen van

de edelsmid en rendierbiefstuk
van de traiteur. Hoe ik er ook
doorheen blader, ik kan er de
ware kerstgedachte maar niet in
ontdekken!

Toch begint mijn somberheid te
wijken. Mijn betere ik fluistert me
in dat het anders kan, dat ik een
verschil kan maken. Sterker nog:
wij in Gijzenrooi kunnen een
verschil maken. Gijzenrooi kan
die dolgedraaide wereld een
spiegeltje voorhouden: het hoeft
niet veel minder, het kan wel
anders. 

Als we alleen al een aantal van
de acht gangen van het
kerstdiner schrappen en er een
gewoon wijntje bij schenken in
plaats van die onvolprezen
Chateau Migraîne 1994. Als we
ons alleen al kleden vanuit de
bestaande garderobe. 

En, heel belangrijk, als we de zo
vrijkomende tijd en middelen
anders aanwenden. Om een
goed boek te lezen, om te
wandelen in de natuur, om naar
mooie muziek en naar elkaar te
luisteren, ik noem maar wat. En
om te beseffen hoe goed we het
eigenlijk hebben!

En ook om een steuntje te geven
aan clubs die zich ontfermen
over de minder bedeelden
natuurlijk. Het lijkt een futiel
verschil, maar dat is het niet. 

Ik begin me een stuk beter te
voelen. De psychologen hebben
gelijk: praten helpt! Dank dat ik
even tegen u aan mocht zeuren. 

Gijsz.
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Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi
gevestigde ondernemers

Irma de Boer, de remedial teacher uit de
Mondriaanhof, heeft het ‘stokje’ overgedragen aan
Jaap Bos. De vorige keer maakten we een stevige
wandeling, nu zijn we 1 verkeersdrempel verder al bij
de 4e ondernemer in de serie! Voor we het in de gaten
hebben staan we bij de voordeur, die verlicht is door
een pittige buitenlamp. De straatcoördinator
buurtpreventie kan hier tevreden mee zijn.

We zijn nieuwsgierig en vallen met de eerste vraag in
huis:
Wat voor bedrijf heb je Jaap en hoe heet het?
Mijn bedrijf heet BOSCON, waarbij de ‘con’ voor
consulting staat. Sinds 11 jaar heb ik dit bureau. Ik
adviseer tegenwoordig voornamelijk in
schuldsaneringen. Heel specifiek voor mijn bedrijf is
dat mijn cliënten geen geld hebben om me te betalen. 

Dat roept meteen de volgende vraag op.
Waarom ben je hieraan begonnen?
Dat is geen bewuste keuze geweest. Een kwart eeuw
heb ik gewerkt als adjunct-inspecteur van de
ruimtelijke ordening in Brabant en Limburg. Na mijn
vervroegde pensionering in 1996 ben ik gestart met
een juridisch adviesbureau. Dat was naar aanleiding
van een schrijnende casus die ik tot een goed einde
gebracht had. Iemand die de draad kwijt geraakt was
na een echtscheiding, ziek geworden was en te laat
een WW-uitkering kreeg. Dan krijg je te maken met
loon- en boedelbeslag en gaat het snel bergafwaarts:
afsluiting van gas, licht en water, woningontruiming,
verslaving, dakloosheid.
Ja, dat was eigenlijk onze volgende vraag, hoe raakt
iemand in de schulden?
Vaak is het een combinatie zoals hierboven
beschreven. Regelmatig ontstaat het ook doordat

iemand een verslaving heeft. En wat ik heel vaak
tegenkom is dat mensen in de problemen raken door
een consumptief krediet. Een dure zonnebank en dan
kort daarna een tegenvaller als verlies van baan of
echtscheiding.  Jaap heeft erg weinig op met
financieringsmaatschappijen waar je heel makkelijk
kunt lenen. De lening loopt lang en je betaalt 18%
rente! Zo’n lening kunnen maar weinig mensen
aflossen.
Hoeveel cliënten per jaar zie je en hoe komen ze bij
jou terecht?
Jaarlijks heb ik gemiddeld 20 cliënten. De doorlooptijd
verschilt, maar sommigen begeleid ik wel 4 jaar. Bijna
altijd komen ze via kerken, maar soms ook via
advocaten.  

Waarom doe je dit werk, het kost je geld!
Mijn geloof is mijn motivatie. Ik kan het niet aanzien
om mensen te laten barsten.
Ik ben diaken bij de evangelische gemeente de
Lichtstad hier in Eindhoven. Het is niet onmogelijk
dat ik op Kerstavond ooit een kaarsje heb aangereikt
toen we zingend door de wijk gingen. 

Kun je zeggen hoe hoger de schuld, hoe lastiger het
probleem?
Nee, dat is een misverstand. De hoogte van de schuld
is niet bepalend voor de oplossing.
Het achterliggende probleem waar we mee te maken
hebben is veel belangrijker. Ik werk met de methode:
Focusing oriented counseling. Het komt erop neer dat
mensen leren niet langer de schuld te geven aan de
buitenwereld maar hun eigen aandeel onder ogen
durven zien. 

Jaap, je lijkt ondanks de zware problematiek waar je
mee te maken hebt geen somber mens!
Nee dat klopt, het is heel motiverend om te zien dat
de meesten geholpen kunnen worden.
Op een cursus zei laatst iemand ‘Ik heb geleerd dat ik
zelf verantwoordelijk ben’. Geweldig!
Als mensen uit de slachtofferrol kunnen komen is er
veel gewonnen.  

Dan wordt het tijd om af te ronden. De groene thee is
op. In tegenstelling tot wat Maxima beweert, we
hebben meerdere koekjes gekregen. Zou DE
Nederlandse identiteit dan toch niet bestaan?
We gaan op weg naar huis en zijn blij geen schulden te
hebben. Mochten we ze krijgen, dan weten we Jaap te
vinden. 
Als ons één ding duidelijk is dan is dat: Jaap Bos, een
man met een missie!

Ondernemers in Gijzenrooi
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Vóór de zomer al kregen alle bewoners van
het Vluttersven een brief met de vraag of ze
zin hadden in een feestje. Vijf
initiatiefnemers uit de straat bleken bereid te
zijn een straatfeest te organiseren. In de
zomer werden de bewoners nader op de
hoogte gesteld van ‘het hoe en wat’ en op 23
september jl. vond het eerste
Vluttersvennersstraatfeest plaats.

Gelukkig was het die dag net zulk goed weer als de
week ervoor toen de Zeskamp werd gehouden!
Het Vluttersven was afgezet vanaf het
Schaapsloopven tot aan huis en praktijk van de
dierenarts. De faciliteiten waren opgesteld in het
stukje straat tussen de nummers 19 en 27. Tafeltjes, al
dan niet met zitjes, een tap en tafels voor hapjes. Op
de kopse kanten en op enkele opritten was speeltuig
voor de kinderen geplaatst. Het feest kwam vanaf
15.00 uur rustig op gang. Het was niet direct zichtbaar
dat velen zich hadden aangemeld. Maar een uur later
was het al behoorlijk druk en heerste er een gezellige
stemming. Alle aanwezigen kregen een sticker op, met
hun naam en huisnummer. En ook werkelijk alle
aanwezigen, want één van de jongste bewoonster in
de kinderwagen en zelfs teckel Pippy waren van een
sticker voorzien.
Een aantal kinderen had zich opgegeven voor een act.
Daarvoor was een klein podium met een
muziekinstallatie neergezet. Heel jonge jumpdancers
en ook zingende jongelui, die probeerden de meute
mee te krijgen. Die laatsten hebben hun uiterste best
gedaan om het Brabantse volkslied (dat van Guus
Meeuwis dus) uit alle kelen te krijgen!
De volwassenen keuvelden gezellig over ‘van alles en
nog wat’. Het resulteerde in verrassende ontdekkingen
over hobby’s, tips van diverse aard, werk en ook
(aanstaande) verhuizingen. Dat laatste leidde tot de
vraag, of het hier dan om een afscheidsfeestje ging.
Dát was echter niet het geval, maar ja, als je je buren
net bij naam leert kennen en ze gaan er op korte
termijn vandoor…

Om circa half vijf was het tijd voor hapjes! Alle
deelnemers was gevraagd iets mee te brengen / te
maken. Kennelijk hebben velen ‘angst’ gehad, dat er

niet genoeg zou zijn, want de tafels werden binnen de
kortste keren ‘bomvol’ gezet met allerlei heerlijke
gerechten. Warm, koud, gezond, iets minder gezond
(maar-o-zo-lekker), het stond er allemaal. Er kwam
heel wat verzorgd-creatiefs uit de Vluttersvense
keukens! En er was ruim voldoende!
Er is lekker gegeten van het gevarieerde aanbod aan
gerechtjes en dat allemaal zonder afstemming vooraf!
Super geslaagd dus. Tot het al aardig donker was,
werd er nog verder e/o nagepraat. Héél gezellig, heel
gemoedelijk. En natuurlijk heeft dat alles geleid tot
nieuwe contacten, gezichtsbekendheid van
medestraatbewoners en denkelijk ook tot een
verhoogd saamhorigheidsgevoel. Er komt vast nog
weleens zo’n feestje! 
Complimenten voor en dank aan de initiatiefnemers
Marion van der Linden, Pieter Beets, Tjalling Brouwer,
Paul de Meurichy en Mark van Reusel.  

Beja Peijpers

Zeer geslaagd straatfeest Vluttersven.
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Zeer geslaagd straatfeest Vluttersven.


