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Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 17,
Nummer 63, December 2008

het
GIJZENROOISE

ZEGJE
Activiteiten

30 november Sinterklaas komt naar de wijk.
12 december Ontsteking lampjes Kerstboom. Zie

elders in dit Zegje.
20 december Inleveren oplossing kerstpuzzel.

Kerstboom is
terug!

Zeskamp:
een succes!

Acupunctuur
in Gijzenrooi.

Straatfeest
Vluttersven.

Lampionnen-
optocht.

Sealen helpt
tegen gaatjes!

Vrijwilligersdag
Was U erbij?

Kerstpuzzel:
doe mee!

Ondernemers
in Gijzenrooi.

De kerstboom in Gijzenrooi is terug!! 
Hallo buurtgenoten,

De donkere tijden hebben ons weer in de greep en het duurt nog wel een paar
maandjes alvorens de dagen gaan lengen. 
We zijn nu weer helemaal in de ban van Sinterklaas 
en die lijkt de komende weken thuis weer te heersen als baas. 
Zo ga je vanzelf weer dichten en rijmen 
en probeer je je geliefden daarmee weer aangenaam te plezieren, te verrassen en
te lijmen. 

Mooi toch, maar zo gauw Sinterklaas is gegaan, 
dan kondigt zich de Kerstman zich al weer aan. 
We gaan ons weer met heel veel sfeervol licht omringen 
en met elkaar allerlei toegewijde kerstliedjes zingen. 

Op 12 december om 18.45 uur gaan we met elkaar de kerstboom aan het begin
van het Diepmeerven weer laten schijnen, 
ook al leek dit fenomeen vorig jaar een beetje te verdwijnen. 
Dankzij de inzet van een aantal vrijwillige mensen, 
benne de lempkes nu weer gerepareerd en kunnen we voldoen aan uw wensen. 

Feestelijke omlijsting van het Donjo koor, glühwein en chocolademelk in 2008,
is veel meer dan je eigenlijk had verwacht. 
Dus laat je niet kennen 
en kom naar deze mooie opening met je kinderen, geniet en laat je lekker
verwennen.

Bij deze happening ziet het bestuur er naar uit je te mogen ontmoeten 
en geeft je bij deze alvast haar kerstgroeten.  

Hans Peter, Truus, Petro en Gerard 
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Vrijwilligersdag
Stratum.

Was u er niet bij? Dan heeft u wat gemist! Speciaal
voor alle vrijwilligers in Stratum was er een dag
georganiseerd om ze eens extra in het zonnetje te
zetten. Vanuit Gijzenrooi was er ruim voldoende
animo. En ze hadden hun best voor ons gedaan: een
bezoek aan het kunstlicht museum, een rondleiding

door zwembad de Tongelreep en een presentatie over
alle technologie die VDH hebben gemaakt tot wat hij
nu is. Dit alles natuurlijk inclusief lunch. Opvallende
kunst met licht, gloeilampen van eerste eigenaar en
met een duikplank duiken in schuimrubber blokken;
kijken op plaatsen waar je anders nooit komt.

Bent u er volgende keer ook bij? 
Tot ziens! Wim Corbeij

Kunst met
grote en
kleine K.
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Zeskamp en barbecue
weer zeer geslaagd!

Gijzenrooi kan terugkijken op een zeer geslaagde
editie van de zeskamp. Bij een heerlijk zonnetje
werkten 23(!) teams de verschillende onderdelen af. Er
was de spectaculaire zeephelling die ook favoriet was
bij het publiek, het vliegend tapijt en de brancardrace
waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Men waande
zich op de boerderij bij het melkkoespel. Er werd druk
gemolken en “melk” werd verzameld in de emmers.
Op straat kon iedereen zijn of haar spierballen laten
zien bij het autotrekken en op de bungee-run kwam er
behendigheid met de bal bij kijken. Op een enkeling
na kwam iedereen er zonder kleerscheuren vanaf. Ook
op het terras was het goed toeven en de barkeepers
hadden aan klanten geen gebrek. De barbecue had
met 150 deelnemers ongekende aftrek. Het vlees van
slagerij Verberne smaakte eenieder goed.

Na afloop was alles zo weer opgeruimd, vele handen
maakten licht werk.

Deze dag had natuurlijk nooit zo kunnen slagen
zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Dus
opbouwers (om 9.30 uur waren ze al present!),
spelleiders, barkeepers, scoreverzamelaars, EHBO’er
en opruimers heel hartelijk bedankt! En ook dank aan
Steven van Esch (www.djlichtengeluid.nl) die geheel
gratis het geluid heeft verzorgd. 

Aan alle helpers van deze zeskamp en/of wilt u in de
toekomst meehelpen bij een activiteit vragen we een

mailtje te sturen.

De Einduitslag van de zeskamp:
Categorie: volwassenen
Klassering Team Punten
1 de Zatlapjes 64
2 het Herengenootschap 62
3 Band of Brothers 61
4 de Droppies 42
5 Bolletjes 40
Ook 5 the Angels 40

Categorie: Middenleeftijd
Klassering Team Punten
1 Super Ducks 59
2 the 8-team 56
3 the Simpsons 54
4 de Mamamia's 44
5 de Banana's 34
6 de Chimpansees 32
7 the Buffalows 31
8 Fun Kids 29
9 Boogey aapjes 28

Categorie: Jongste leeftijd
Klassering Team Punten
1 Fire boys 64
2 the Incredibels 53
3 de Vrolijke Koetjes 50
4 de Pandabeertjes 48
5 de Hockeysterren 44
6 de Rode Tijgers 40
7 de Duiveltjes 33
8 Bee Monkeys 25

Mariètte Mooren
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Acupunctuur in
Gijzenrooi

Alweer negen maanden geleden ben ik
neergestreken in de prachtige wijk Gijzenrooi
als arts-acupuncturist, in de voormalige
praktijk van dr. Dalinghaus. Door Beja
Peijpers gestrikt voor een verhaal in het
wijkblad probeer ik u iets te vertellen over
deze oude geneeswijze. Ik ben in 1978
afgestudeerd als arts en heb toen de opleiding
acupunctuur gedaan bij de Nederlandse
Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV).
Sinds 1982 beoefen ik de acupunctuur.

Zoals gezegd betreft het hier een oude geneeswijze,
ontstaan in China, ongeveer 3000 jaar geleden.  Het
lijkt er soms op dat acupunctuur hier in het westen
pas 30 jaar bestaat. Niets is minder waar. In 1671 werd
door een Franse Jezuïetenmissionaris het eerste
geschrift over acupunctuur gepubliceerd en in 1683
promoveerde de Nederlander Wilhelm Ten Rhijne, arts
bij de VOC, op een boek over acupunctuur. In de 18e
eeuw stond er in Haarlem zelfs een fabriek waar
naalden werden vervaardigd voor de Japanse markt!

In China zelf heeft acupunctuur bloeitijden en crises
meegemaakt. Vooral door Mao werd
vanaf 1948 acupunctuur weer enorm
gestimuleerd. Sinds 1956 is acupunctuur
ook in wetenschappelijke kring in het
westen bekend geraakt, vooral toen
acupunctuur bruikbaar bleek bij het
onder verdoving brengen van patiënten
tijdens operaties.

Sinds enkele decennia hebben zich ook
moderne vormen van acupunctuur
ontwikkeld o.a. de ooracupunctuur
vanuit Frankrijk en de elektro-
acupunctuur vanuit Duitsland.

Ik zal mij beperken tot de klassiek
Chinese acupunctuur omdat dat mijn
eigen werkterrein is. In de Chinese
acupunctuur draait alles om energie.
Deze energie loopt volgens bepaalde

banen, de meridianen, door het lichaam en heeft
verbinding, relatie, met de organen in het lichaam.
Normaal bestaat er een evenwicht in de
energiehuishouding; overal zit evenveel energie.
Wanneer dit evenwicht verstoord is dan ontstaan er
klachten en ziekten. De oorzaak van deze verstoring
kan van alles zijn, koude, warmte, vochtigheid, stress
etc. De bedoeling van acupunctuur is om de energie-
balans weer te herstellen. Elke meridiaan heeft punten
om de energie te stimuleren en punten om de energie
te verminderen. Acupunctuur is een holistische
geneeswijze, d.w.z. dat het betrekking heeft op het
totale individu. Wanneer de energiebalans verstoord
is, kan dit tot allerlei klachten leiden, die
ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Lukt
het met behulp van enkele naalden de balans weer te
herstellen, dan gaan deze klachten over. In de
reguliere geneeskunde is het doel vaak de
afzonderlijke klacht te behandelen.

Ik beschouw acupunctuur als een goede aanvulling op
de reguliere geneeskunde. De acupunctuur kan dan
wel al heel oud zijn, maar het zou niet realistisch zijn
om voorbij te gaan aan de enorme vooruitgang die de
westerse geneeskunst heeft doorgemaakt. Het blijkt
echter steeds weer dat, ondanks deze vooruitgang,
voor veel klachten de reguliere geneeskunde toch geen
goede behandeling heeft. En dan kan acupunctuur een
uitkomst zijn.

Paul Hoogveld
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Uit de praktijk van de
tandarts

Sealen, bescherming tegen gaatjes

Wat is sealen?
Sealen (spreek uit: sielen) betekent letterlijk afdichten
of verzegelen. Sealen bij de tandarts betekent dan ook
het afdichten van groefjes en putjes in tanden en
kiezen. Het sealen gebeurt met een kunststoflak die
wordt aangebracht in nieuwe volwassen kiezen. Dit
kan als kinderen ongeveer 6 à 7 jaar oud zijn en de
eerste blijvende kiezen achter het melkgebit zijn
doorgekomen. Later, wanneer de melkkiezen
gewisseld zijn, zo tussen 9 en 11 jaar, kan dat ook in de
nieuwe “kleine” volwassen kiezen gedaan worden.

Waarom wordt er geseald?
Sealen wordt gedaan om de kiezen te beschermen
tegen gaatjes.
Bij het tandenpoetsen kunnen de haren van de borstel
niet doordringen in de diepte van de groeven van
kiezen. Op die plaatsen dreigen daardoor gaatjes te
ontstaan. 
Door de diepste gedeeltes van de groeven vol te laten
lopen met een kunststof lak wordt het gemakkelijker
om die kiezen te reinigen. Gaatjes krijgen daardoor
minder kans.

Voor- en nadelen
Het grootste voordeel van sealen is, dat kiezen veel
minder gevoelig zijn geworden voor het krijgen van
gaatjes.
En dit zonder dat er geboord hoeft te worden. De
behandeling is dan ook volledig pijnloos.

Omdat het een zeer
vriendelijke
behandeling is, is
het ook een goede
oefening voor
kinderen om te
wennen aan een
eventuele andere
behandeling.

Echte nadelen zijn
er dan ook niet,
behalve, dat het
nadien een beetje
vies smaakt en dat
het kind de mond
een tijd lang open
moet houden.
Droog werken is
namelijk essentieel.

Jeroen Claes

Met een aantal vrouwen zitten we op fitgym, 's
maandagsmorgens van 09.00 tot 09.50 uur. Het is
even op tijd het bed uit, maar het voelt heel goed als
je om 10.00 uur weer naar huis gaat en de week
begint.

O.a. door verhuizingen daalt het aantal deelnemers
van onze groep tot een kritische grens. En wij willen
deze groep, die fitgymt in Sporthal Tivoli in Stratum,
wel graag laten voortbestaan. Daarbij lijkt het ons leuk
als we ook vrouwen uit andere culturen kunnen
begroeten. Kom gerust eens kijken.

Fitgym wordt georganiseerd door Sportbedrijf De
Karpen, onderdeel van de gemeente Eindhoven. 

Wilt u meedoen, kom een keer kijken. Wilt u meer
weten, neem contact met Marianne Uytdehage van
Sportbedrijf de Karpen, tel. 040-238 88 74 of met één
van de deelnemers
Marijke Cornelissen,
Hannie Luiten

Fitgym - een goed begin van de week
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Geslaagde straatdag
Vluttersven 

Ook dit jaar mochten wij weer een
heel plezierige straatdag beleven.
De organisatoren Marion van der
Linden, Kees Hoevenaars, Tjalling
Brouwer en Pieter Beets hadden
het weer prima voor elkaar!
Zelfs de weergoden deden mee
zodat de vele aanwezigen onder
een lekker zonnetje en prettig
temperatuurtje met jong en oud
konden genieten van deze fijne
dag.

Steltlopen en het grote
springkussen waren zeer populair
bij de jeugd. 
Dit jaar hadden we zelfs de
mogelijkheid om in een echte
hoogwerker tot 35 meter hoog over
onze wijk uit te kijken.
Mede-straatbewoner Aaron Speijer
heeft zich geheel vrijwillig
gedurende vele uren "opgeofferd"
om de vele belangstellenden met
zijn hoogwerker een geweldig
uitzicht te bieden, waarvoor
hartelijk dank.

Tevens hadden de deelnemende
buren weer gezorgd voor tal van
geweldige culinaire hoogstandjes,
zodat ook de inwendige mens niets
te kort hoefde te komen.
Ter afwisseling met het zeer
gewaardeerd solo optreden van
Tjalling (wanneer komt de cd uit?)
brachten ook nog heel wat anderen
hun muzikale kwaliteiten ten
gehore via de karaoke-installatie. 

In een enkel geval was het fijn dat
het optreden beperkt bleef tot het
instrumentale gedeelte; de
gezelligheid werd er echter alleen
maar groter door!

Hierbij nogmaals dank aan allen
die hebben bijgedragen om onze
straatdag tot een succes te maken! 
We kijken reeds nu uit naar het
volgend jaar.

Met vriendelijke groet
Leo van Hal
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Lampionnenoptocht in
Gijzenrooi

Wie op zondagavond 9 november nietsvermoedend
door Gijzenrooi liep, en niet op de hoogte was van het
wijkgebeuren, zou makkelijk de indruk kunnen
krijgen dat hij terecht was gekomen in een remake van
Walt Disney’s film ‘Sneeuwwitje en de zeven
dwergen’. Maar dan met veel meer dwergen.
Een stoet van zo’n 50 kleine figuurtjes was op
doortocht door de wijk, elk met een eigen lampje bij
zich en nog muziek erbij ook. Net zoals in het verhaal
van Sneeuwwitje, de dwergen op weg waren naar hun
mijnen.

Wat de wandelaar echter zag, was geen film, maar de
jaarlijkse Gijzenrooise lampionnentocht. Begeleid door
het juniorenkorps van Die Tambourijnen uit
Eindhoven trok een grote stoet kinderen door
Gijzenrooi, met lampionnen in alle kleuren en maten.
De tocht levert telkens weer sprookjesachtige beelden
op. Sommige kinderen waren zich wellicht zelf niet
bewust dat ze onderdeel waren van een mooi plaatje.
Maar ook voor hen was na afloop de warme chocola
een traktatie.
Kortom: een geslaagde tocht, mede dankzij het weer
dat zich, anders dan de voorspelling, netjes gedroeg
en zelfs nog even een maantje liet zien.
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Verzoek Stichting Brabants
Landschap tot afsluiting
zandwegen in het gebied

Gijzenrooi

De Stichting Brabants Landschap heeft Geldrop en
Eindhoven gevraagd om een aantal (zand)wegen
tussen beide gemeenten in het gebied Gijzenrooi af te
sluiten voor doorgaand gemotoriseerde verkeer. Het
doel hiervan is om de natuur in het gebied te
beschermen en ongewenste verkeersbewegingen te
voorkomen.

Er is een onderzoek gedaan door beide gemeenten en
uiteindelijk is besloten om in principe aan het verzoek
van Stichting Brabants Landschap te voldoen. We
vinden het namelijk belangrijk dat de rust in dit mooie
natuurgebied gewaarborgd blijft. Aangezien er op

korte afstand voldoende alternatieve wegen
beschikbaar blijven voor het gemotoriseerde verkeer,
hebben wij daarom geen bezwaar tegen de afsluiting.
In samenspraak met de Stichting Brabants Landschap
hebben we plannen opgesteld voor de afsluiting van
de wegen in het gebied. Op een aantal plaatsen
worden houten slagbomen dan wel paaltjes geplaatst.
Hiermee weren we het gemotoriseerde verkeer. Het
gebied blijft vrij toegankelijk voor voetgangers en
fietsers. 

Op de website van onze bewonersvereniging
(www.gijzenrooi.nl) kunt u ook de tekening vinden
waarop staat aangegeven om welke wegen het gaat en
waar de slagbomen/paaltjes zijn gepland. 

Wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met
Mario van der Ligt.

Truus van Vessem
Secretaris

het

GIJZENROOISE
ZEGJE
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Kerstkruiswoordpuzzel
Horizontaal
1.   Geboorteplaats van Jezus
7.   Tegenovergestelde van leeg
8.   Zorgt voor een kudde schapen
9.   Houten deurtje voor een raam
10. Daar
11. Muzieknoot
12. Aanbidden
13. Waar je over loopt
15. Man van Maria
18. Tegenovergestelde van weinig
19. Dit was Maria voordat ze trouwde

met Jozef
20. Hier was geen plaats meer
Verticaal
1.   Een opdracht die een Koning geeft
2.   Er werd een volks…………….

gehouden
3.   Hier woont God
4.   Dit is Maria van Jezus
5.   De wijzen zagen het
6.   Andere naam voor Jezus
12. Een dier
13. jij en ik samen
14. Een geschenk van de wijzen
16. Jezus is onze ………
17. Tegenovergestelde van vrouw
19. Muzieknoot

Kerstpuzzel.
Dit jaar hebben we een leuke kerstpuzzel voor jong en oud, met kans op een leuke prijs. Wat
moet je daarvoor doen?
1) Maak onderstaande puzzel en tel alle e’s in de puzzel.
2) Ga naar www.gijzenrooi.nl en maak daar de puzzel en tel daar ook alle e’s in de puzzel.
3) Stuur een mailtje met het totale aantal e’s, je naam, je leeftijd, je adres en je telefoonnummer naar 

communicatie@gijzenrooi.nl.
4) Onder de goede inzendingen worden 3 leuke prijzen verloot. Meer over de prijzen op

www.gijzenrooi.nl.
5) Inzendingen moeten voor 20 december binnen zijn. Prijswinnars krijgen in het weekeinde van 20-21

december bericht; tevens worden hun namen bekend gemaakt via www.gijzenrooi.nl.
6) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; redactie van het zegje is uitgesloten van deelname.

Zo, en nu aan de slag! want het is de moeite waard.



Eindhovense Fakkeltocht op
24 december 2008. Loop mee!

Algemene Informatie:
Wat: Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid
Waar: Binnenstad van Eindhoven, start van

de tocht op het Wilhelminaplein
Wanneer: 24 december tussen 18:00 en 20:30
Informatie: www.fakkeltochteindhoven.nl

Meer dan 6000 mensen verzamelden zich vorig jaar op
kerstavond op het Wilhelminaplein in Eindhoven.
Door mee te lopen in de jaarlijkse Fakkeltocht
maakten zij duidelijk dat Eindhoven staat voor vrede
en verdraagzaamheid. Rob van Gijzel, nu
burgemeester van Eindhoven, noemde de
Eindhovense Fakkeltocht zelfs de grootste van Europa.
Iets waar Eindhoven trots op mag zijn! 

De Fakkeltocht werd voor het eerst gelopen in 1992
toen in het Duitse Sollingen aanslagen werden
gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het
teken gestaan van vrede, vrijheid en
verdraagzaamheid. Dit jaar wordt de Eindhovense
Fakkeltocht voor de 17de keer georganiseerd.

Begin- en eindpunt van de tocht is het
Wilhelminaplein. Om 18:00 uur start daar de verkoop
van de fakkels. Ook kunt u vanaf 18.00 uur genieten
van muzikale optredens van de gospelband Testing
Faith en 11PM (ovb) en enkele gedichten van de
Eindhovense stadsdichter Arnoud Rigter en de
winnaars van de dichtwedstrijd ‘Kinderen schrijven

voor vrede, vrijheid & verdraagzaamheid’. 
Deze dichtwedstrijd, uitgeschreven door de
organisatie van de Fakkeltocht, daagde leerlingen van
groep 7 en 8 uit hun mooiste gedicht te schrijven over
één van de drie thema’s van de Fakkeltocht:
verdraagzaamheid, vrede en veiligheid. De jury, onder
andere bestaande uit stadsdichter Arnoud Rigter,
maakt op 24 december om 18.40 uur de winnaar van
de dichtwedstrijd bekend! 
Het startsein van de tocht wordt om 19.00 uur
gegeven door wethouder Mittendorf. 

Voorafgaande aan de tocht is er om 18.00 uur een
oecumenische viering in de Catharinakerk. Na de
tocht is iedereen vanaf 20.00 uur welkom in de
Fatihmoskee aan de Willemstraat voor een bezoek en
rondleiding. De moskee heeft voor vermoeide en
koude deelnemers koffie en thee.

De Fakkeltocht zou niet plaats kunnen vinden zonder de
hulp van COS Brabant, Adviespunt Discriminatie Zuidoost
Brabant, Amnesty International Eindhoven, Café
Wilhelmina, Catharinakerk, Dynamo, Fatihmoskee,
Kleurrijke Stad Eindhoven, OVAA, Palet, Po-der,
Regiopolitie Binnenstad, Stichting Vredesbureau
Eindhoven, Tint en vele trouwe vrijwilligers. Financieel
wordt de tocht mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Eindhoven, Stichting City Dynamiek Eindhoven eva. 

Jaargang 17,  Nummer 63, December 2008
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 10

Seniorenoverleg Stratum is op
zoek naar een nieuwe

voorzitter

Het seniorenoverleg bestaat uit een groep senioren uit
de wijk Stratum. De meeste senioren in het overleg
zijn actief in een ouderenorganisatie of een
buurtvereniging maar dat is niet noodzakelijk. Je kunt
ook deelnemer zijn omdat wat hier besproken en
gedaan wordt je belangstelling heeft en je 55 plus bent.

Vanuit eigen ervaring en door middel van contacten
met ouderen in onze wijk ziet en hoort men behoeften,
knelpunten en wensen van ouderen. Door middel van

overleg met vertegenwoordigers van Welzijn
Eindhoven, wijk- en buurtverenigingen probeert men
de behoeften van ouderen onder de aandacht te
brengen en te verbeteren. Het seniorenoverleg komt
één keer per maand bij elkaar. Een ouderwerker
vanuit Welzijn Eindhoven ondersteunt deze
bijeenkomsten.

Wij zijn op zoek naar een persoon (man/vrouw) die
onze groep als voorzitter zou willen
vertegenwoordigen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Peter Goevaers
Welzijn Eindhoven
Tel: 040 – 2193 409
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En ze leefden nog
lang en in weelde

Sprookjes vormen een prachtige metafoor voor de
werkelijkheid, beste lezer. In de veilige omgeving van
het sprookje kan een afgeleide werkelijkheid verbeeld
worden die in het echt niet verteld kan of mag
worden.

Echter: hoe fantasierijk de sprookjesschrijver ook
moge zijn, hij wordt door de werkelijkheid regelmatig
in verbeeldingskracht overtroffen. Neem nou dat
sprookje (uit een ver land, natuurlijk) van de koning
die de roverhoofdman benoemde tot
schatkistbewaarder. Die koning deed dat omdat hij
dacht: “die is tenminste gewend om met veel geld
om te gaan”. Geloofwaardig? Niet echt. Bevredigend?
Allerminst! Als je dit in een sprookjesboek
tegenkwam, zou je denken dat de schrijver kennelijk
zijn dag niet had. 

Maar dan nu de werkelijkheid (uit een ver land
natuurlijk). De voormalige topman van de New
Yorkse zakenbank Goldman Sachs toucheerde
jaarlijks bonussen van vele tientallen miljoenen
dollar, tot een totaal bedrag dat wordt geschat op
meer dan 500 miljoen. Die topman heette Henry
Paulson en hij is de huidige Amerikaanse minister
van financiën. Van roverhoofdman tot
opperschatkistbewaarder, en geen haan die er naar
kraait. 

Waarom ik dit schrijf? Wel, eerlijk gezegd, die hele
kredietcrisis: ik kan er geen chocola van maken! Ik
neem me iedere keer voor om mij nergens meer over
te verbazen. En ik moet iedere keer naar lucht
happend van dat voornemen terugkomen

Een heet hangijzer nu is de schuldvraag. Mijn advies:
laat u geen zondebokken in de maag splitsen!
Wanneer ik dit schrijf is het bijvoorbeeld bon ton om
publiekelijk de oude Alan Greenspan in elkaar te
slaan. Als voormalig president van de Amerikaanse
Centrale Bank zou hij met zijn rentebeleid al die
ellende veroorzaakt hebben.

Flauwekul met een heel klein bolhoedje op,
natuurlijk. Laat me het nog één keer uitleggen. De
hoofdschuldigen aan de kredietcrisis zijn de graaiers

en zakkenvullers in de top van bedrijven, banken en
beleggingsfirma’s, alsmede de miljoenen gulzige
beleggers die zij vertegenwoordigen. En ze hadden
het kunnen weten. Om in sprookjestermen te blijven:
als je gaat geloven dat de bomen (of de
bonenstaken) echt tot de hemel groeien, kun je
weten dat er gedonder in aantocht is. 

De bonussen die vorig jaar op Wall Street zijn
uitgekeerd bedragen opgeteld meer dan wat de hele
wereld heeft uitgetrokken voor ontwikkelings-hulp.
Hoe bedoelt u ‘uit verhouding’? “Financiële crisis?”
roept ondertussen mijn dochter op de achtergrond.
“Laatst moest ik pinnen bij het kleding kopen, dat
was pas een financiële crisis!”. En daarmee is dit
verhaal ineens teruggebracht tot Gijzenrooise
proporties. Laten we niet vergeten onze zegeningen
te tellen, wijkgenoten. Op wereldschaal doen wij,
inwoners van de Nederlandse middenklassenwijk
Gijzenrooi, het financieel nog steeds uitzonderlijk
goed. En dan bedoel ik dus: inclusief de gedupeerde
beleggers onder ons! 

Er zijn wereldwijd meer dan een miljard mensen die
met hun hele gezin moeten rondkomen van een
jaarinkomen van duizend Euro of minder. Let op: ik
zei jaar-inkomen. 

Gemiddeld spenderen wij in Gijzenrooi iedere twee
maanden zo’n gezinsjaarinkomen aan onze
boodschappen. Onze computer vertegenwoordigt zo’n
jaarinkomen, onze keukeninrichting gemiddeld 8,
onze auto 25. En dan rep ik gemakshalve maar niet
over hoogst noodzakelijk geachte zaken als de derde
vakantie, het tuinmeubilair, het aparte servies voor
de feestdagen en de zelden gebruikte fitness
apparatuur op zolder. Die wereldwijde
inkomensongelijkheid nodigt uit tot gepaste
bescheidenheid, juist waar we bezig zijn elkaar het
gevoel aan te praten dat het financieel allemaal naar
de ratsmodee gaat.

Over ‘servies voor de feestdagen’ gesproken.
Binnenkort is het kerstmis. Sta me toe dat ik om het
even welk goed doel in uw aandacht aanbeveel, met
meer nadruk dan ooit. En kom me nou eens niet met
dat gemekker dat ‘bij die goede doelen zo veel aan
de strijkstok blijft hangen’. Het laatste druppeltje
geldigheid van die uitspraak is in de kredietcrisis
verdampt.

Fijne feestdagen!
Gijsz.
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Het is herfst en koud, de beurzen zijn gekelderd en
onze aandelen niks meer waard.

Wij van de redactie gaan toch weer op pad om een
Gijzenrooise ondernemer te ontmoeten. En wat voor
een. We zijn zo mogelijk nog nerveuzer dan bij ons
vorige bezoek aan de sympathieke Helmond Sport
keeper Robert van Westerop. Bij een bungalow aan het
Gulbergsven staan we oog in oog met de energieke
prof. dr. ir. Anton van Putten. We worden door hem en
echtgenote Maria hartelijk ontvangen in hun
indrukwekkende laboratorium aan huis. Hier willen
we meer van weten!

Meneer Van Putten, wat voor soort
wetenschappelijk onderzoek wordt hier
gedaan?
‘Vanaf  medio 2005 zijn we nu
bezig met de ontwikkeling van
een digitale gasmeter voor de
consument. Wisten jullie’
vervolgt dhr. Van Putten, ‘dat
de huidige gasmeter (de
zogenaamde balgenmeter)
stamt uit 1843?!!’ Uit een
vitrinekast met prototypen
komt het apparaat dat we zo
goed kennen uit onze
meterkast. ‘En ik kan u
vertellen, dat deze meter er
voor zorgt dat u te veel betaalt
aan uw gasleverancier.’

Dat verbaast ons, wij
dachten dat zo’n  meter
geijkt was en dus goed.
‘Op zich klopt dat, maar de
balgenmeter is beperkt en kan alleen het volume
registreren. Wij hebben jaren gewerkt aan een
gasmeter die rekening houdt met zowel de druk als de
temperatuur. Wij kunnen het gasverbruik direct
zichtbaar maken en dit koppelen aan de weerdata. De
gasleverancier gaat ervan uit dat het gas met 7 graden
de meterkast binnenkomt en ook met 7 graden in de
balgenmeter stroomt. In de praktijk is dit vaak over de
200 C.’ In de meterkast van de familie Van Putten is

het op deze frisse herfstavond zelfs 21 graden.

‘Dat betekent dat u te veel betaalt.’ Er hangt een
krantenkop uit de Telegraaf in het lab: “GASMETERS
LIEGEN”.

We beginnen het te begrijpen, niet alleen de
Landsbanki neemt het niet zo nauw met de
waarheid…..

Waarom bent u begonnen met juist deze meter
en dit systeem?
‘Vanaf mijn studie aan de TU Delft ben ik al
geïnteresseerd in het omzetten van processen met
behulp van silicium technologie in een elektronisch
signaal. In het bijzonder ”flow metingen” heet dat in
wetenschappelijk jargon. Dat is ook precies wat dit

apparaat doet. Een belangrijk onderdeel uit mijn
vinding is de zogenaamde “flow sensor”.’ 
We zijn erg onder de indruk en verrast het als echte
alfa’s zelfs te snappen.

Onze volgende vraag is dan ook hoe het komt
dat prof. Van Putten het allemaal zo duidelijk
uitlegt. >>

Ondernemers in Gijzenrooi
Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde

ondernemers
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>>
‘Dat komt onder andere door mijn ervaring als
universitair hoofddocent op de TU/e. Daar was ik
‘Associate Professor’. Daarnaast ben ik aan drie
verschillende buitenlandse universiteiten verbonden
geweest als hoogleraar met name in UK,  Frankrijk en
Portugal.’ We krijgen zijn boek te zien dat gebruikt is
als college dictaat: ‘Electronic Measurement System,
Theory and Practice’. En.. wat nog opvallender is, het
boek is zelfs vertaald in het Chinees. ‘Studenten in
Peking maken er dagelijks gebruik van.’ Zegt Van
Putten trots.

Wat zijn alle voordelen van uw nieuwe
apparaat boven de balgenmeter uit 1843?
‘Naast een zuiverdere meting biedt het ook
mogelijkheden om tot besparingen te komen. Mijn
meter kan worden aangesloten op computer of laptop.
Je kunt digitaal – zelfs van afstand, o.a. via internet -
direct aflezen hoeveel en wanneer er veel verbruikt
wordt en waar dus besparingen te halen zijn.’ Wij van
de redactie zien al mogelijkheden om onze
puberdochters te bewijzen dat ze veel te lang douchen
voor het avondje stappen..

U heeft er jaren aan gewerkt, is het apparaat al
gebruiksklaar?
‘Jazeker, het is geijkt en in Californië gecertificeerd.

Het kan vanaf nu op beperkte schaal worden
geproduceerd. Eerstvolgende stap is een pilotproject
waar dit apparaat in de meterkast komt. Dat kan een
nieuwbouwproject zijn, maar ook b.v. 100 huizen in
een bestaande wijk.’ ‘Zou Gijzenrooi geen mooie
bestemming zijn?’ zeggen wij van de redactie!

Hoe heet uw vinding?En kunnen particulieren
het al kopen? (we houden van besparingen).
‘Het apparaat heet: Van Putten GAS ENERGY
OBSERVATORY en is te koop.

Alleen… uw energiebedrijf moet ermee akkoord gaan
dat het in uw meterkast terecht komt.

Als de klok slaat (ook een exemplaar uit een vorige
eeuw, maar heel zuiver) zien we dat het al 22.00 uur
is. Door het boeiende college van professor Van Putten
en de aanvullingen van zijn vrouw Maria, is de tijd
omgevlogen. Met een laatste blik op de meters
verlaten we vol indrukken het Gulbergsven.

‘We hebben flink verloren op de beurs’ zeggen we
tegen elkaar op de terugweg. ‘Maar, dat kunnen we
snel goedmaken. Zodra het kan nemen we een belang
in de Van Putten GEO.’ 

Zelfs wij beseffen dat deze gasmeter de toekomst
heeft.

WELZIJN
LEKKER BEWEGEN IN UW

EIGEN WIJK
Fitness in ’t Akkertje
Onder begeleiding van een bevoegd docent trainen
met apparatuur. Deze activiteit zit vol, maar als
mensen zich willen opgeven kan dat. In eerste
instantie zal er een wachtlijst worden gemaakt, maar
als er voldoende mensen zijn om een nieuwe groep (10
personen) te starten zal dat zeker gebeuren. Kosten €
37,50 voor 10 lessen.

Line-Dance in de Zuidwester
Speciaal gericht op de ouderen die nog iets nieuws
willen leren. Een plezierige vorm van bewegen,
zonder partner maar toch met elkaar. Deze activiteit
vindt plaats op de maandag om 16.00 uur en er zijn
nog enkele plaatsen open. Kosten € 18,10 per kwartaal.
Als u twijfelt, gaat u gewoon eerst eens kijken. U bent
van harte welkom.

Tai Chi in de Jaguar 
Op de gratis kennismakingsles hebben slechts 5
mensen ingetekend. Te weinig om een groep mee te
starten. Bij Tai Chi is een goede lichaamshouding de
basis om te kunnen ontspannen. Kenmerkend voor
deze cursus is de individuele begeleiding en correctie
van de lichaamshouding. De cursus kost € 37,50 voor
10 lessen. Indien er nog een aantal mensen bij komt
dan kan ook deze groep gaan starten. 

Sportief Wandelen
In de natuur aan uw conditie werken. Deze cursus zal
centraal in Eindhoven opstarten op een donderdag om
15.00 uur. Kosten zijn € 37,50 voor 10 lessen.
Deze cursus is geschikt voor de ‘fitte oudere’ en is
weinig belastend voor de knie- en heupgewrichten
zodat de kans op blessures gering is. 

Alle cursussen staan onder begeleiding van bevoegd
docenten. Indien u interesse of vragen heeft dan kunt
u contact opnemen met: 
Peter Goevaers, email p.goevaers@welzijneindhoven.nl
Tel:(040) 2193 409 of 06-284 65 212.
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Attentie voor de
buurtpreventie

In toenemende mate worden opvallende zaken bij de
buurtpreventie gemeld. Hartelijk dank daarvoor. Er
zijn diverse kaarten binnengekomen over hetzelfde
voorval. ’s Avonds (laat) belt een man aan met een
triest verhaal. Een familielid in het buitenland is
ernstig ziek. Voor de reis naar België of Frankrijk heeft
de man geen geld. Hij vraagt hier direct of indirect
om. De man acteert overtuigend, het is hem in
minstens één geval gelukt 50 Euro op deze manier te
bemachtigen. De buurtbrigadier is op de hoogte, kent
zijn identiteit en heeft actie ondernomen.

Mocht de man bij u aanbellen, u bent gewaarschuwd!!
En, heel graag een bericht of gele kaart naar uw
straatcoördinator. Deze zal de buurtbrigadier dan op
de hoogte stellen.

Op de site van onze bewonersvereniging vindt u
onder ‘buurtpreventie’ en ‘laatste nieuws en
mededelingen’ berichten over voorvallen als deze. 

Overigens komt het ook regelmatig voor dat groepjes
kinderen om geld komen vragen voor een goed doel.
Afrika bijvoorbeeld. Diverse keren is gebleken dat de
school die deze actie zou organiseren niets van deze
actie wist. 

Het is weer vroeg donker. Zorgen voor verlichting in
en om de woning kan inbraak voorkomen. Voor leken
als de straatcoördinatoren is soms van afstand al te
zien dat er niemand in een woning aanwezig is. Voor
de professionele inbreker is dat nog duidelijker en
nodigt het uit tot ongewenst bezoek.

Een simpele tijdschakelaar helpt al om uw woning een
bewoonde indruk te geven!

Inmiddels zijn 6 enthousiaste en betrokken
straatcoördinatoren aan het werk. Voor een aantal
sectoren wordt nog versterking gezocht! Het is geen
tijdrovende klus en u draagt bij aan de veiligheid in
onze wijk!! Als u belangstelling heeft, mail of bel dan
de buurtcoördinator.

Buurtcoördinator Johàn Blaazer 

Buurtanalyse
Gijzenrooi

Regelmatig maakt de gemeente een analyse om te
beoordelen hoe het de verschillende buurten vergaat.
Zo is deze analyse van Gijzenrooi gemaakt op basis
van feiten, interne en externe signalen en kennis van
datgene wat er leeft.

Aan de samenstelling heeft de commissie
Belangenbehartiging bijgedragen, evenals het Bestuur
van uw Bewonersvereniging.

Op basis van deze analyse wordt er in de komende tijd
bepaald wat er moet gaan gebeuren in Gijzenrooi.
De concrete acties worden opgenomen in een
gemeentelijk werkplan in 2009.

Alle stadsdeel- en buurtanalyses van Stratum zijn te
vinden op www.eindhoven.nl/stratum. Hier vindt u
ook de buurtthermometer van Gijzenrooi.

Truus van Vessem
Secretaris


