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Activiteitenkalender.
16 september:
11 november:
25 november:

Gezond de
wereld rond.
Van de
bestuurstafel.
Ondernemers in
Gijzenrooi.
SMS-alert:
Hoe staat het met
buurtpreventie?
Gijsz.
Gezond de
wereld rond!
Activiteiten:
Doe je ook mee?
Van wie is deze
knuffel?
Mededelingen
uit de gemeente.

Zeskamp / BBQ.
lampionnenoptocht.
intocht van Sinterklaas.

Ook voor 2008 staan er al weer activiteiten
gepland.
Meer informatie en inschrijven op
www.gijzenrooi.nl.
(data onder voorbehoud)

Van de activiteitencommissie
Zoals jullie in de bij dit Zegje gevoegde flyer zien nodigen wij
iedereen weer van harte uit om zich in te schrijven voor de zeskamp
/ BBQ van 16 september. Zoals ieder jaar verwachten wij weer dat
dit het sportief hoogtepunt zal worden. Wij hebben kosten noch
moeite gespaard om met spectaculaire spellen te komen. Schrijf je
dus snel in zodat jouw team zeker mee mag doen.
De overige activiteiten van
dit jaar zijn ook twee oude
bekenden, te weten de
lampionnenoptocht op 11
november en de intocht
van Sinterklaas op 25
november. Hierover zullen
wij jullie middels
billboards of flyers tijdig op
de hoogte stellen.
De activiteitencommissie.
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Gezond de wereld rond
Tachtig procent van de
Nederlanders gaat één of
meer keer per jaar op
vakantie. Hoewel Europa nog
steeds een populaire
bestemming is, gaan steeds
meer Nederlanders naar
“verre” landen. Ook Turkije
en Egypte verheugen zich in
een geweldige populariteit
voor een weekje naar de zon.
Als je het plezier van je reis
niet wilt bederven door ziek
te worden, laat je dan goed
voorlichten door een in
reizigersadvisering
gespecialiseerde (huis)arts.
Een goede voorbereiding is het
halve werk: begin dus op tijd met
plannen, liefst 6 weken van te
voren. Informeer je goed over je
bestemming, wat je gaat doen, of er
medische voorzieningen zijn, wat
voor accommodaties je bezoekt,
hoe de voedsel- en
watervoorziening is.
Het is logisch dat je je anders
voorbereidt voor een tocht door de
jungle dan voor een “all inclusive”.
Er zijn een aantal infectieziekten
die mensen kunnen oplopen op
reis en het is belangrijk dat je je van
de risico’s van deze ziekten bewust
bent.
Reizigersdiarree is daarvan het
meest vóórkomende
gezondheidsprobleem en meestal
ook niet ernstig, hoewel er eerder
uitdroging kan optreden door het
transpireren. Neem dus ORS en
diarreeremmers mee en lees de
bijsluiters.
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Malaria is het grootste
gezondheidsprobleem in de tropen.
Er zijn jaarlijks 1 tot 3 miljoen
doden en vooral arme mensen, met
name kinderen, zijn het slachtoffer.
Er zijn verschillende soorten
malaria, waarvan de Malaria
Tropica de meest gevaarlijke is. Er
wordt al jaren gezocht naar een
vaccin, hetgeen er voorlopig nog
niet zal komen omdat de cyclus
van de malariaparasiet zowel via
de mug als via de mens loopt en
zeer ingewikkeld is. De beste en
goedkoopste methode om malaria
te voorkómen zijn de bednetten en
antimuggen middelen. Daarnaast
zal de reiziger antimalariatabletten
moeten slikken.
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vorm van een immuunglobuline,
welke zo’n 6-8 weken werkt, is er
nu ook een vaccin dat met twee
injecties een langdurige
bescherming biedt, 15 jaar tot
levenslang.
Hepatitis B is een andere
besmettelijke leverinfectie, waarbij
het hepatitis B virus wordt
overgedragen via bloed of sperma.
Hepatitis B is dus een SOA. Maar
ook een bezoek aan een ziekenhuis
(verkeersongelukken!) of tandarts
is een potentieel gevaar. Voor
gezondheidswerkers is vaccinatie
verplicht (ook in Nederland).
DTP (Difterie-Tetanus-Polio)
In het Rijksvaccinatieprogramma
zijn de vaccinaties voor DTP
opgenomen en 10 jaar geldig.
Daarna is er een herhalingsinjectie
nodig, welke dan weer 10 jaar
beschermt.
Buiktyfus, Gele koorts, Denque,
Rabies, Japanse Encephalitis enz.
zijn andere besmettelijke ziekten
die in sommige gevallen een
vaccinatie behoeven. Dit is vooral
afhankelijk van de hygiënische
omstandigheden van het verblijf.

Hepatitis A ofwel Geelzucht
wordt veroorzaakt door een virus,
dat wordt overgedragen via met
ontlasting besmet materiaal,
handen, voorwerpen, voedsel en
water.
Vroeger kwam geelzucht ook voor
in Nederland en ouderen zijn dan
ook vaak levenslang immuun als
ze als kind deze ziekte hebben
gehad.
Maar tegenwoordig komt het virus
vooral voor in Azië, Afrika,
Centraal- en Zuid Amerika, maar
ook in de landen rond de
Middellandse Zee en Oost Europa.
Behalve een bescherming in de

Dus om te genieten van een mooie
reis is een goede voorbereiding
nodig met een checklist van de
benodigdheden, zoals b.v. EHBO
spullen, DEET (muggenwerend
middel), maar ook een
medicijnenpaspoort en gegevens
over allergieën. Ook de “last
minute”reiziger zou moeten
proberen zoveel mogelijk de
vaccinaties in orde te hebben! En
als je na een reis ziek ben
geworden, vergeet dan niet tegen je
arts te vertellen dat je gereisd hebt!
Meer informatie: www.lcr.nl.
Fijne vakantie! Anneke Dalinghaus
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Sociaal Raadsliedenwerk
zoekt vrijwilligers
Wilt u zich graag inzetten voor mensen in uw
omgeving? En bent u handig met het invullen
van onder meer aanvraagformulieren en
inschrijvingsformulieren? Meldt u zich dan
aan als vrijwilliger van het Sociaal
Raadsliedenwerk van Welzijn Eindhoven.
Door de uitbreiding van de spreekuren is het Sociaal
Raadsliedenwerk op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Sociaal Raadsliedenwerk helpt mensen die behoefte
hebben aan informatie en advies op sociaal-juridisch
gebied.
Wat zijn de taken van een vrijwilliger?
Als vrijwilliger helpt u mensen met het invullen van
allerlei soorten formulieren: over inkomsten,

zorgtoeslag, huurtoeslag, huisvesting, juridische zaken
of onderwijs. Dit doet u tijdens de spreekuren van het
Sociaal Raadsliedenwerk.
Meer informatie
Het Sociaal Raadsliedenwerk vindt plaats op een van
de informatie & adviespunten van Welzijn Eindhoven.
Bel voor meer informatie met Welzijn Eindhoven op
(040) 219 37 32.

Knuffel mist haar eigenaar
Ik lag zo maar ineens op het
Diepmeerven, midden op de weg.
Gelukkig ben ik van de straat
afgehaald.
Het logeren is leuk, maar nu wil ik
graag weer terug naar huis.
Ik heb al geschreven op het
Gijzenrooi forum en op het
advertentiebord bij Albert Heijn.
Knap, hè? Alleen, het hielp niet!
Je kunt mijn logeeradres bereiken op
communicatie@gijzenrooi.nl
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Van de bestuurstafel

veel te doen staat om de leefbaarheid in onze wijk
verder te verbeteren.

Nu de zomervakanties gaande zijn, nemen we
even afstand van de activiteiten van onze
bewonersvereniging Gijzenrooi.
Dat helpt ons om straks na die vakanties met
vernieuwde energie ons weer voor die
vereniging in te zetten.

Externe Contacten.
Met de bewoners belangenvereniging
“Schuttersbosch” is contact ontstaan voor een overleg
in september/oktober a.s
Voor het Parkfeest in het St. Bonifaciusplantsoen op 19
augustus (zie ook onze website www.gijzenrooi.nl )
had het bestuur contact met diverse bewoners/buurtverenigingen rond respectievelijk in de buurt
van genoemd plantsoen, zoal b.v. Tivoli en De Burgh.

In een vrijwilligersorganisaties als de onze, moeten we
er rekening mee houden dat we met een kleiner aantal
vrijwilligers de organisatie op peil moeten houden.
Het bestuur is dus vóór de vakanties – naar aanleiding
van enkele ontstane vacatures - bezig geweest de, in
het huishoudelijk reglement vermelde bestuurstaken,
nog eens tegen het licht te houden; hoe kunnen we de
betrokkenheid van de bestuursleden vergroten en
door een betere samenwerking tijd winnen en
effectiever handelen?
Na de zomervakanties worden hierover voorstellen
geformuleerd, die op de ALV van 2008 tot besluiten
kunnen leiden. Zoals in het beleidsplan 2007 – 2010 is
vermeld, zullen op die ALV ook de plannen van de
commissies Activiteiten, Belangenbehartiging en
Communicatie zo veel mogelijk gepresenteerd moeten
worden. Dat is een tijd niet gebeurd.
Het bestuur zorgt er verder voor dat vanaf
augustus/september a.s. de contributies voor onze
vereniging voor de jaren 2006 en 2007 bij u worden
opgehaald. Vanaf 2008 wordt u gevraagd de
contributie zo veel mogelijk via de bank aan de
bewonersvereniging Gijzenrooi over te maken.

Met de bewonersvereniging “Putten” (voorheen ook
wel bekend onder de naam “Gijzenrooi 4”) willen we
in de nabije toekomst contact opnemen om te kijken
wat we voor en met elkaar kunnen doen.

Buurtpreventie o.l.v. Johàn Blaazer vordert. Er is
contact met de buurt-regisseur (voorheen
buurtbrigadier) Ton Sweegers. Getracht wordt ook
onder de contributieophalers straatcoördinatoren te
werven.

Op 21 juni jl. werd er weer een bijeenkomst
georganiseerd door het bewonersplatform Stratum
onder leiding van Ton van Schaik. Zie ook de huis aan
huis verspreide uitgave van het genoemd forum
“Stratum zelf aan zet”.
Rob van Gijzel gaf als gastspreker zijn visie op de
noodzakelijke sociale infrastructuur. Daarvoor is
sociale cohesie nodig: in wijken moet betrokkenheid
van mensen met elkaar bestaan in plaats van
afstandelijkheid.
Op die avond werden onder de aanwezigen uit de
wijken van Stratum (er was een grote opkomst) de
prioriteiten voor de inrichting van Stratum gepeild.
Deze zullen ten behoeve van een sociale infrastructuur
bij de gemeenteraad en het college van B & W worden
ingebracht.

Commissie Belangenbehartiging (BB): Els Segers,
heeft de resultaten van de “wijkschouw” in het Zegje
van juni jl. laten opnemen. Daaruit blijkt dat er nog

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging Gijzenrooi

Commissie Communicatie (COM): Zegje, website en
welkomstpakket. Deze commissie heeft - na het
vertrek van Henk Lingers - geen vertegenwoordiging
meer in het Algemeen Bestuur (AB). Met het COM-lid
Willem van Hoorn zal worden getracht een regelmatig
contact met het AB in gang te zetten.
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Gijzenrooi
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bijvoorbeeld. Maar het is niet altijd een voordeel.
Laatst kreeg ik een jongen voor het eerst die zei: ‘Ik
heb een heel erge ziekte… dyslexie!’

Een vaste rubriek van interviews met in
Gijzenrooi gevestigde ondernemers

Myriam Schrover(L) draagt het stokje over aan Irma de Boer.

Vandaag gaan wij van de redactie te voet naar de 3e
ondernemer in de reeks! Myriam Schrover, de ZKM
coach/gz-psycholoog heeft het ‘stokje’ overgedragen
aan Irma de Boer. Deze remedial teacher resideert nèt
buiten de wijk. Aangekomen op de Mondriaanhof (zou
ze zelf ook schilderen?) zien we nog net een eekhoorn
met een sierlijke sprong haar beboste tuin verlaten.

Op haar werkkamer aangekomen valt een kleurig
acrylverf schilderij op. We durven het bijna niet te
vragen, maar….
Is dat eigen werk Irma?
Jazeker, schilderen is echt een uitlaatklep!
Dat Irma van kleuren houdt zagen we ook al aan de
fel oranje folder van haar praktijk die we vooraf
ontvingen.
Wanneer komen kinderen bij jou terecht?
Als het op de basisschool niet lekker loopt. Vaak is er
sprake van een leerprobleem. Het lezen vlot niet,
problemen met de concentratie of er is bijvoorbeeld
dyslexie geconstateerd.
Ook leerlingen met een vorm van autisme kunnen bij
een remedial teacher terecht.
Wij hebben de indruk dat tegenwoordig veel
kinderen een etiket hebben, klopt dat?
Absoluut, zegt Irma overtuigd. En eigenlijk is dat heel
jammer. Mijn indruk is dat ouders vaak gerustgesteld
zijn als hun kind zo’n stempel krijgt na een test

Hoe ga je te werk?
Een belangrijk deel van mijn werk is het geruststellen
van de kinderen. Ze zijn in een neerwaartse spiraal
terecht gekomen op school en zijn gaan geloven dat ze
dom zijn en niets kunnen. Ik laat ze ervaren wat ze
wèl kunnen, leuke dingen doen waar ze succes mee
hebben.
Irma pakt een boek uit haar volle boekenkast. Dit
gebruik ik graag, zegt ze. Het is een boek met vragen
van kinderen die in Artis komen. Vragen als: drinken
vissen water, of waarom spugen lama’s? Dat vinden de
kinderen geweldig en hervinden daardoor plezier in
het lezen.
Daarnaast luister ik goed om te ontdekken waar hun
interessegebieden liggen. Daar pas ik de leerstof op
aan. Zo komen ze weer uit de negatieve spiraal en
krijgen meer zelfvertrouwen.
Waarom ben je remedial teacher geworden?
Ik heb een bevoegdheid voor het basis- en
buitengewoon onderwijs. In 1980 heb ik de
aantekening voor het Montessori onderwijs gehaald.
De filosofie van het aandacht hebben voor het
individuele kind sprak me daarin heel erg aan. Irma
laat de materialen uit het Montessori onderwijs zien
die ze nu nog gebruikt. Na een periode op een
Mytylschool (voor lichamelijk gehandicapte kinderen)
heb ik de 3 jarige opleiding voor remedial teacher
gevolgd én het diploma behaald.
Het bewijs hangt aan de muur. Een kopie van het
diploma én het bewijs dat Irma officieel geregistreerd
is. Een kwaliteitskeurmerk zou je kunnen zeggen.
Hebben we iets belangrijks nog niet gevraagd?
Wat ik graag nog kwijt wil is dat het belangrijk is dat
een remedial teacher samenwerkt. De school én de
ouders worden altijd betrokken bij wat ik doe. Ook
vind ik het belangrijk dat het kind is onderzocht
voordat het bij mij komt. Op basis van die gegevens
maak ik dan een handelingsplan.
Inmiddels is het donker aan het worden, er is onweer
op komst. De eekhoorn heeft plaats gemaakt voor een
merel die uitbundig zingt. We verlaten de
Mondriaanhof. Een hartenkreet van Irma speelt nog
door ons hoofd: Kinderen hebben complimenten
nodig.
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Welzijn Eindhoven houdt senioren in beweging.
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze wisselvallige zomer weer zin om in beweging te komen? Dan nodigt
Welzijn Eindhoven u uit om een gratis proefles te komen nemen bij één of meer van de hieronder genoemde
MBvO groepen bij u in de buurt.
MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen. Het activiteitenaanbod in Stratum bestaat uit: gymnastiek,
dansen en seniorfit. Er is ook MBvO-groepen bestemt voor allochtone vrouwen.
Gymnastiek: kosten €17,75 per kwartaal
Maandag
van 15.00 tot 15.45 uur in het Burghplan, Fabritiuslaan 28
Dinsdag
van 11.15 tot 12.00 uur bij de Wilgenhof, Gasthuisstr. 1
Dansen: kosten €17,75 per kwartaal
Maandag
van 15.45 tot 16.45 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1
Dinsdag
van 9.30 tot 10.30 uur in ’t Akkertje, Heezerweg 452
Seniorfit: kosten €26,40 per kwartaal
Donderdag van 9.00 tot 11.00 (inclusief pauze) In Sporthal Tivoli
Gymnastiek voor allochtone vrouwen: kosten €17,75 per kwartaal
Woensdag
van 14.45 tot 15.45 uur in de Jaguar, Jaguarstraat 2
Voor verdere informatie kunt u bellen naar 219.36.61 en vragen naar Anja Alink.

TIP
Hebt u plannen om binnenkort uw huis te laten schilderen en is uw huis ouder dan 15 jaar?
Van een wijkbewoner ontvingen wij volgende tip: www.overgeld.nl/rubriek/belastingen/article772538.ece

Het Gijzenrooise Zegje pagina 6

het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Jaargang 16,

Hoe staat het met de
buurtpreventie?
Dat de nieuwe regering
Gijzenrooi niet tot
probleemwijk heeft
bestempeld was voor de
meeste buurtgenoten geen
verrassing. Door een goede
invulling van het project
‘buurtpreventie’ zal
Gijzenrooi ook in de
toekomst een rustige en
prettige woonomgeving
blijven.

De afgelopen jaren heeft Hans
Halajdenko (Hans bedankt!) veel
voorbereidend werk gedaan om de
buurtpreventie in Gijzenrooi van
de grond te tillen. Er zijn contacten
met andere wijken gelegd, er heeft
overleg met de wijkregisseur van
de politie Ton Sweegers
plaatsgevonden. De wijk is
verdeeld in 14 sectoren (zie ook
www.gijzenrooi.nl/buurtpreventie)
.
Inmiddels zijn er 4 gedreven
straatcoördinatoren actief. Hun
voornaamste taak is dat zij het

aanspreekpunt voor de bewoners
in de eigen sector te zijn.
Aanspreekpunt op het gebied van
(verkeers)veiligheid of overlast.
Om de contacten, de meldingen en
het inleveren van gele kaarten zo
laagdrempelig mogelijk te houden
zijn we nog op zoek naar 8 andere
straatcoördinatoren.
De sectoren 5 (Alda Denneman), 8
(Johàn Blaazer – tevens
buurtcoördinator), 10 (Frank van
der Wielen) en 13 (Herman Racer
Palthe) zijn reeds bemenst.

Als het bevorderen van veiligheid
en buurtcohesie u aanspreekt,
neemt u dan contact op met uw
buurtcoördinator Johàn Blaazer.
Met zijn allen zorgen we er dan
voor dat Gijzenrooi blijft zoals het
is: een PRACHTWIJK!
Als u niet weet waar de GELE
KAART in uw huis terecht
gekomen is, of als u pas in
Gijzenrooi bent komen wonen: u
kunt een nieuwe kaart krijgen bij
een van de straatcoördinatoren of
gebruik maken van de digitale gele
kaart!!

Nummer 58, September 2007

Het consequent melden van
overlast of criminaliteit zorgt
ervoor dat de politie beter zal
kunnen optreden!

NIEUW: SMS-ALERT!
Vanaf 16 april 2007 is het mogelijk
bij incidenten in uw directe
woonomgeving een SMS melding
te ontvangen van de politie. Denk
aan een inbreker die op de vlucht
is, of een kind dat wordt vermist.
Op die manier kunt u alerter zijn
en bijdragen aan een veiligere
woonomgeving.
De politie krijgt door deze
mogelijkheid extra ‘ogen en oren’.
Ook worden preventieberichten

verstuurd, bijvoorbeeld wanneer
het aantal inbraken toeneemt.
KORTOM, DEZE INFORMATIE,
DIE BIJDRAAGT AAN EEN
VEILIGE WIJK, gaat via SMS
Alert!!!!
U kunt zich aanmelden voor SMS
Alert met uw mobiele telefoon.
Alle regels voor aanmelding én
meest gestelde vragen over SMS
Alert kunt u vinden op de site:
www.politie.nl/brabant-zuid-oost.
Johàn Blaazer
buurtcoördinator buurtpreventie.

Oproep:
Gezocht: Straatcoördinatoren voor het project buurtpreventie. Zie ook het artikel op deze pagina.
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Rectificatie
In het Zegje van juni zijn bij het verslag van Koninginnedag in Gijzenrooi helaas niet de juiste foto’s afgedrukt.
Hieronder en op pag. 15 treft u de juiste foto’s.
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Fontys studenten ontwikkelen
nieuwe Kinderontdekhoek voor
het Milieu Educatie Centrum
Van half mei tot eind juni
hebben studenten van de
Fontys Lerarenopleiding
Natuur en Scheikunde uit
Tilburg de Kinderontdekhoek
van het Milieu Educatie
Centrum (MEC) eens grondig
onder loep genomen. De
studenten Frank van den
Berg, Michiel van Grinsven
en René de Lepper hebben
een nieuwe invulling voor de
Kinderontdekhoek bedacht.
In de zomervakantie gaan
studiegenoten de ideeën
daadwerkelijk uitvoeren. De
Kinderontdekhoek wordt
hiermee aantrekkelijker voor
basisschoolklassen. De
gestarte samenwerking tussen
het MEC en de Fontys
Lerarenopleiding is beide
partijen goed bevallen.
De Kinderontdekhoek
De Kinderontdekhoek is al jaren
onderdeel van de vaste collectie
van het Milieu Educatie Centrum.
Kinderen kunnen daar op speelse
wijze leren over de natuur. De
leiding van het MEC wilde echter
het geheel restylen en actualiseren.
Daarom zijn studenten van de
Fontys Lerarenopleiding Natuur en
Scheikund uit Tilburg aan de slag
gegaan. Ze hebben de huidige
opzet geanalyseerd en een nieuwe
opzet ontwikkeld, met als doel de
Kinderontdekhoek aantrekkelijker

maken voor een grotere doelgroep,
waaronder basisschoolklassen. De
studenten zijn voor hun ideeën
genomineerd voor de Fontys
atelierbokaal.

Voedselkringloopspel, blijven
gewoon aanwezig.

Duurzame Energie
Om aan te sluiten bij de actualiteit
zal in de Kinderontdekhoek nu ook
aandacht besteed worden aan
duurzame energie. Door middel
van allerlei opstellingen kunnen
kinderen nu interactief ervaren hoe
duurzame energie wordt
opgewekt. Zowel wind- , water- en
zonne-energie als energie van het
eigen lichaam worden behandeld.
Zo komen er bijvoorbeeld
miniatuurversies van een

Samenwerking Fontys en Milieu
Educatie Centrum
De samenwerking van de
afgelopen twee maanden is zowel
de Fontys Lerarenopleiding als het
MEC goed bevallen. Voor leraren is
het tegenwoordig belangrijk om te
weten wat er in het bedrijfsleven
van het eigen vakgebied speelt.
Daarom dienen studenten tijdens
hun opleiding al een opdracht in
het bedrijfsleven te doen waarbij ze
natuur- en/of scheikunde kunnen
toepassen. De opdracht is de
studenten zo goed bevallen dat ze
in de zomervakantie aan de slag

zonnepaneel, waterrad en
windmolen die de werking van
deze duurzame energievormen
duidelijk maken. De populaire
onderdelen van de huidige
opstelling, zoals het Skelet, Het
Klikospel en het

gaan met het opbouwen van de
nieuwe Kinderontdekhoek. Het
MEC wil in de toekomst vaker
gaan samenwerken met studenten
en zo gebruik maken van de
expertise die aanwezig is op
kennisinstellingen.
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INFORMATIE- EN ADVIESPUNTEN
OOK ’S OCHTENDS EN ’S AVONDS GEOPEND
Welzijn Eindhoven werkt voor jong tot oud in buurten en wijken en bemiddelt, begeleidt en ondersteunt bij
allerlei initiatieven, vragen en problemen. Om nog meer mensen van dienst te kunnen zijn, verruimen de
openingstijden van de informatie- en adviespunten van Welzijn Eindhoven.
Sinds 1 januari 2007 zijn de informatie- en adviespunten iedere middag geopend en één avond in de week tot
21.00 uur. Vanaf 1 september openen de kantoren hun deuren op dinsdagochtend al om 9.00 uur. In de
Beemdstraat worden de openingstijden vanaf die datum zelfs nog verder verruimd: op maandagavond is het
kantoor geopend tot 22.00 uur. De nieuwe openingstijden zijn als volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Beemdstraat
13.00 - 22.00 uur
9.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur

Piuslaan
13.00 - 16.30 uur
9.00 - 21.00 uur
13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur

Dr. Cuyperslaan
13.00 - 16.30 uur
9.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
13.00 - 21.00 uur
13.00 - 16.30 uur

Direct advies
Alle inwoners van Eindhoven kunnen zonder afspraak terecht bij de informatie- en adviespunten van Welzijn
Eindhoven. Bijvoorbeeld als zij behoefte hebben aan informatie, advies of hulp op het gebied van inkomen en
geld, recht en regels, gezondheid en zorg. Maar ook als zij iets aan de leefsituatie in hun buurt willen doen, een
zinvolle dagbesteding zoeken in de vorm van vrijwilligerswerk, mee willen doen aan activiteiten voor senioren.
Vaak kunnen mensen direct verder geholpen worden; collega’s van schuldhulpverlening, maatschappelijk
werkers, sociaal raadslieden en mensen met kennis op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn altijd
aanwezig.

Redactieleden
gezocht!!
De redactie van het Gijzenrooise Zegje verwelkomt
Beja Peijpers die enthousiast reageerde op de oproep
in het vorige Zegje.
Tevens bedanken wij Henk Lingers die zich jarenlang
heeft ingezet voor de Commissie Communicatie.
Maar de redactie is nog niet compleet. Daarom een
herhaalde oproep:

Redactieleden gezocht!!
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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
Tevens is er een vacature
voor een enthousiaste
buurtbewoner die namens de
Commissie Communicatie
wil toetreden tot het bestuur
van de bewonersvereniging
Gijzenrooi.
De leden van de Commissie
Communicatie

het

Jaargang 16,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Aan het
einde van de
regenboog…
Ik weet niet of u veel droomt,
beste lezer. Ik niet. Dat wil
zeggen: niet dat ik me herinner.
Als ik me echter bij het ontwaken
een droom herinner, dan is die
betekenisvol. Laatst had ik weer
eens zo’n ervaring. Het was een
droom die aardig begon.
Gaandeweg werd hij evenwel
heel benauwend. Zeg maar
gerust een nachtmerrie!
In het begin van mijn droom liep
ik door een zonnig Gijzenrooi. Ik
liep door onze wijk en ik was er
trots op! Ik was Gijsz in
Gijzenrooi. De Vader des
Vaderlands, maar dan in het
klein.
En jullie waren mijn kinderen. In
mijn droom waren jullie allemaal
een beetje mijn kind. We waren
één grote Gijzenrooise familie,
met mijzelf als welwillende vader,
ijkpunt en ankerplaats.
Jullie begonnen ook
daadwerkelijk op mij te lijken.
Alle mensen die ik tegenkwam
leken steeds meer op mij. Ik
bedoel: ik was uiteraard nog
steeds de Gijsz-ste van allemaal,
maar een aantal van jullie kwam
mijn beeld behoorlijk nabij.
Ik vond het eigenlijk wel leuk.
‘Goed voorbeeld doet goed
volgen’ hoorde ik mijzelf
tevreden knorren. Minzaam

groetend naar al die bijna-Gijszen
vervolgde ik opgewekt mijn
wandeling.
Ergens in die droom heeft een
omkeerpunt gezeten, en ik kan
niet goed terughalen waar. Het
volgende wat ik me herinner, is
dat ik het helemaal niet zo leuk
vond dat iedereen er het zelfde
uitzag. Iedereen leek op mij,
maar niemand leek op zichzelf.
Uw reacties waren voorspelbaar,
want de mijne. Naar uw ideeën
hoefde ik niet te vragen, want ik
kreeg die van mij als antwoord.
Mijn droom was ontaard in een
benauwend omhulsel van
saaiheid en eenheidsworst. Het
zonnetje was ook verdwenen
trouwens. Het had plaatsgemaakt
voor een grauwsluier die alle
kleuren verdoezelde. En al die
nep-Gijszen maar indringend
naar me staren. Hun holle ogen
leken werktuigelijk te vragen:
‘Ben je nou niet trots op me, dat
ik zoveel op je lijk?’. Happend
naar adem werd ik wakker. Dit
wil ik niet!!!
Opmerkelijk, maar ik moest aan
die droom denken toen ik
Gijzenrooi zag terugkeren van
vakantie. Velen van jullie zijn
naar verre oorden geweest. Om
nieuwe ervaring op te doen en
om andere mensen te
ontmoeten. ‘Juist die andere
mensen en culturen maken zo’n
reis tot een verrijkende ervaring’,
hoor ik velen zeggen. Ik snap
wat ze bedoelen.

Nummer 58, September 2007

Nederland, met die verrijkende
andere mensen en culturen? Hoe
reageren we, als niet wij naar
hen reizen, maar als zij
daarentegen naar ons toe
komen?
Wij ‘burgeren hen in’, als ik het
werkwoord goed vervoeg. We
leren hen daarbij ‘Hoeperdepoep
zat op de stoep’ te zingen. We
vertellen hen dan bijvoorbeeld,
dat het topless zonnebaden van
ons betekent dat juist wij zijn
opgestoten in de vaart der
volkeren. We eisen dat ‘zij’
worden net als ‘wij’ zijn. Wat dat
dan ook precies mag inhouden.
‘Waar de regenboog de grond
raakt, staat een pot met goud’,
zo vertelt een sprookje dat mij
vroeger vaak werd voorgelezen.
Ik zal aan dat sprookje denken,
de volgende keer dat ik een
regenboog zie.
Met mijn droom in het
achterhoofd zal ik die regenboog
des te meer waarderen om zijn
rijkdom aan kleuren. Die
ongekende kleurschakering, dàt
is de ware pot met goud. Laten
we daar nog een keer over
nadenken voordat we, als een
soort omgekeerde alchemisten,
besluiten om dat goud om te
smelten tot lood.
Gijsz

Maar ik begreep ook de
boodschap uit mijn droom. Wat
doen we, eenmaal terug in

Het Gijzenrooise Zegje pagina 11

het

Jaargang 16,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Nummer 58, September 2007

(Persbericht, 13 augustus 2007, no. 167)

Nieuw adres Bureau Inburgering
Op 12 juni 2007 verhuist Bureau Inburgering van de gemeente, van de
huidige locatie aan de Van Vorststraat 50 naar het Mercadogebouw:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website
:

Mercado, Smalle Haven 109, Eindhoven
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
(040) 238 00 00 ma t/m vr 9.00-16.00 uur
inburgering@eindhoven.nl
www.eindhoven.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 uur (’s middags op afspraak)
Bereikbaar per openbaar vervoer met bus 3, 5, 10, 15, 18, 24, 150, 172, 173
In Nederland wonen mensen uit veel verschillende landen. Om elkaar te begrijpen, is het belangrijk dat
iedereen Nederlands spreekt en iets weet van dit land en alle gebruiken. Dat staat in de nieuwe Wet Inburgering
die 1 januari 2007 is ingegaan. De Wet Inburgering is er voor mensen die geen Nederlands paspoort hebben,
nog niet goed Nederlands spreken en nog niet genoeg van Nederland weten. Als deze mensen in Nederland
willen wonen en werken, moeten zij inburgeren. Het betekent dat veel mensen examen moeten doen. Bureau
Inburgering is het informatiepunt waar u terecht kunt voor meer informatie.

Zanglessen voor gevorderden of beginners, musical/pop.
Proefles is mogelijk.
Gediplomeerd zangdocent Hans van Heiningen www.hansvanheiningen.com
Hans van Heiningen

Bent u ook een ondernemer in Gijzenrooi en wilt u hierover meer vertellen,
laat het ons weten via communicatie@gijzenrooi.nl

Galeriehouder gezocht!
Voor de oude praktijk van huisarts Dalinghaus wordt een nieuwe bestemming gezocht. Voor
een galerie is de ruimte bijzonder geschikt. Zijn er in de Gijzenrooi mensen die affiniteit met
kunst hebben en een galerie zouden willen beheren? Kunstenaars zijn er genoeg!
Graag contact opnemen met Anneke Dalinghaus.
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(Persbericht, Eindhoven, 26 juli 2007)

Informatiebijeenkomst over
valpreventie bij senioren
Vallen: als je er niet mee te maken hebt gehad, besef
je misschien niet wat het kan aanrichten. Jaarlijks
raken echter honderden senioren gewond door
valpartijen in en om het huis. Vallen kan je
zelfvertrouwen aantasten en leiden tot het verlies
van zelfstandigheid. Geen wonder dat veel senioren
angst hebben om te vallen. Daarom organiseert
Welzijn Eindhoven in samenwerking met
Woonservice Eindhoven op vrijdag 7 september een
gratis informatiebijeenkomst over valpreventie.
Deze informatiebijeenkomst is nuttig voor mensen, die
wat meer moeite beginnen te krijgen met lopen, al
eens gevallen zijn of bang zijn om te vallen. Natuurlijk
zijn ook andere geïnteresseerde 65-plussers welkom.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich inschrijven voor
de cursus In Balans. Deze cursus is bedoeld om
valongevallen in en rondom de woning te voorkomen.

Nieuwe bijeenkomst
Alzheimer Café
Op maandag 17 september vindt er weer een
Alzheimer Café plaats in het DAF Museum.
Dit keer gaat de bijeenkomst over de
behandelmethoden van dementie.
Het Alzheimer Café is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun
partners, familieleden en vrienden. Zij kunnen hier
met elkaar praten over de dingen die ze meemaken,
informatie over dementie uitwisselen en
mogelijkheden voor hulp bespreken. Het Alzheimer
Café is een initiatief van Alzheimer Nederland in
samenwerking met de GGzE, SVVE De Archipel en
Welzijn Eindhoven.
Thema’s
Elke bijeenkomst heeft een wisselend thema. Het
thema van het Alzheimer Café op 17 september is
‘behandelmogelijkheden van dementie’. Gastspreker is
sociaal geriater dokter Roufs, die werkzaam is bij de

In Balans
Tijdens de cursus In Balans leert
u uw balans te verbeteren en
krijgt u allerlei informatie om
vallen te voorkomen. U
ontvangt een vragenlijst
waarmee u kunt nagaan of u een vergrote kans heeft
om te vallen. Ook beoordeelt u zelf de veiligheid van
uw huis en maakt u kennis met conditieoefeningen en
speciale balansverbeterende oefeningen. Tot slot oefent
u vaardigheden om allerlei dagelijkse handelingen
makkelijker te maken, zoals het opstaan uit een stoel.
Meer informatie
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 7 september
in Steunpunt de Jaguar van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet
nodig. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u zich
aanmelden voor de cursus, deze bestaat uit drie
bijeenkomsten en kost € 8,- inclusief deelnemersboek.
Neem voor meer informatie contact op met Marianne
Heppenhuis, tel. 040 219 33 00.

afdeling ouderen van de GGzE. De komende thema’s
van dit jaar zijn: ‘wat kan thuiszorg aan ondersteuning
bieden?’, ‘als opname in zicht komt’ en ‘activiteiten
met dementerenden’.
Het programma
De avonden worden geleid door professionele
hulpverleners. Elke bijeenkomst begint met een kort
interview met een deskundige of betrokkene.
Vervolgens is het pauze en daarna is er tijd om vragen
te stellen en in discussie te gaan. De pauze wordt
opgeluisterd met livemuziek en er is gelegenheid om,
net als na de afsluiting, iets met elkaar te drinken.
Meer informatie
Het Alzheimer Café vindt plaats in een gemoedelijke
sfeer op het Brabantse pleintje in het DAF Museum
aan de Tongelresestraat 27 in Eindhoven. Deze avond
wordt elke maand georganiseerd op de derde
maandag van de maand, met uitzondering van de
maanden juli en augustus. Het Café is om 19.00 uur
geopend en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Als u
vragen heeft over het Alzheimer Café kunt u contact
opnemen met Thea Sturme op telefoonnummer (040)
244 85 00.
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