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Activiteitenkalender.
Ook voor 2008 proberen we weer activiteiten te
plannen. De data zijn nog niet bekend.
To vennendag
or not to
vennendag?

1
2
3
4
5
7
13
17
10

Genealigie:
wat is dat?

Meer informatie en inschrijven op
www.gijzenrooi.nl.

Huldigen en
vergaderen
Uit de
tandartsstoel
Vrijwillegers
uitje
De paashaas: hij
was er weer!
Notulen
ALV.
Gezondheid:
onbetalbaar!
Wij hebben het
BVL!

(data onder voorbehoud)

Geen Vennendag dit jaar en of er
nog een zeskamp komt?
Zoals al eerder in eerdere Zegjes gemeld, heeft de commissie
activiteiten sterk behoefte aan nieuwe leden. Wij, (Hans, Monique
en Mariëtte) kunnen onmogelijk met z’n drieën alle activiteiten in
de wijk trekken. Daarom hebben we besloten dat er dit jaar geen
Vennendag komt. Ook wij hebben het druk met onze gezinnen….
Draag je de activiteiten in de wijk een warm hart toe en vind je het
belangrijk dat die blijven bestaan, meld je dan bij een van ons aan.
(Je vindt de telefoonnummers achter in dit Zegje)
Een paar keer per jaar een paar avonden besteden om een activiteit
mee te organiseren is wat we van je vragen. Willen we nog een
zeskamp kunnen organiseren dan moeten we dit heel snel weten
i.v.m. de subsidieaanvraag bij de gemeente. We rekenen op jou!!!
Commissie Activiteiten
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Een goede buur, een
verre vriend en….
hobby’s
Toen mijn buurman en ik nog volop aan
ons betaalde werkzame leven bezig waren,
kwam er te weinig van bezig zijn met
leuke dingen als hobby’s. Vrijwel iedereen
heeft een paar interessegebieden, waar
hij/zij goed in is, al dan niet gerelateerd
aan het eigen beroep of vakgebied. Mijn
buurman en ik hebben dat ook! Hij is ‘gek’
van elektronica, ik niet. Dus toen ik
overstapte op ADSL heeft de buurman
mijn modem geïnstalleerd. Daar moet je
verstand van hebben. Ik vind het wel leuk om buiten
in het zonnetje wat nuttigs te doen, dus heb ik de
schutting van de buurman gebeitst. Daar hoef je geen
verstand van te hebben. En zo helpen wij elkaar
weleens.
Voordat u denkt, hé, mijn schutting is aan beitsen
toe…Ik ben natuurlijk wel blij, dat ik maar 1 modem
nodig heb… Maar u heeft zelf normaliter ook buren!

een hobby van mijn goede buur, die van de
electronica! Geen wonder natuurlijk, dat de buurman
mij weleens vaker helpt met pc-perikelen en ik hem
weleens helpen kan met genealogisch naslagwerk, of
het lezen van oud schrift. En beiden doen we met de
hobby weer verre vrienden op. Voor die hobby
kunnen wij met die verre vrienden ook
goed uit de voeten, want gegevens zijn per
mail of per post uit te wisselen.
Niet iedereen heeft een goede buur met
dezelfde hobby. Toch is mij gebleken dat er
wijkbewoners zijn die eenzelfde hobby
hebben, maar een straatdeel, of een paar
straten van elkaar verwijderd wonen.
Natuurlijk kan gebruik gemaakt worden
van de rubriek Forum op de website van
Gijzenrooi, maar het is eigenlijk veel leuker,
als bewoners zelf iets schrijven over hun
hobby en er daardoor achter komen, dat ze
zielebroeders/zusters naast hen of om de hoek
hebben.
Bij deze heb ik u allen uitgenodigd om voor volgende
Zegjes een artikeltje over uw hobby te schrijven! Als u
dat doet, is een nieuwe rubriek geboren.
Beja Peijpers

Een verre vriend heb ik ook. Die woont op bijna 2 uur
rijden van Gijzenrooi. Een gestudeerde IT-er, die
natuurlijk ook dat modem had willen en kunnen
installeren, maar u raadt het al, hij heeft geen
schutting! Zonder dollen, als de verre vriend voor
zo’n karretje wordt gespannen, gaat er een halve dag
rijtijd mee heen en pakweg nog een dik uur filestaan. Dat is niet leuk meer.
De verre vriend hielp me tot voor mijn komst naar
Gijzenrooi altijd wel met die IT/PC-klussen. En
omdat ik redelijk goed was/ben in genealogisch
(familie/stamboom) onderzoek, zocht ik voor hem
naar zijn voorouders. Daar heb je geduld voor nodig
en tijd en ja, dat had en heeft de goede vriend weer
niet.
Genealogie is dus -inmiddels al vele jaren- mijn grote
hobby. (Vrijwillig) levenslang heb ik mezelf gegeven.
Wel gedegen werken, dus ‘bewijzen’ zoeken en niet
zondermeer overnemen, van wat op internet te
vinden is… Mijn hobby dus en -niet te geloven- ook
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Huldigen en
vergaderen…

Op 8 april jl. stond de voordeur van de Reis van
Brandaanschool ’s avonds wijd open om de leden van
onze wijkvereniging te verwelkomen. Algemene
Ledenvergadering! De opkomst was niet
overweldigend groot. Dat was mede jammer voor
Marc Melters. Slechts enkelen wisten ervan, dat Marc,
voorafgaand aan de vergadering, in het zonnetje zou
worden gezet,
Wethouder van Wonen en Ruimte, Mary Fiers, was
present om Marc hulde te brengen. En Marc die
aandacht maar niets vinden natuurlijk! De wethouder
had wel keurig ingeseind gekregen wat Marc in 12 ½
jaar voor onze wijkvereniging zoal had gedaan en dat
werd allemaal aangehaald. Het laatste, het trekken van
de Commissie Activiteiten (organisatie van leuke
dingen, zoals de zeskamp), is wat bekender dan het
eerste, het regelen/innen van financiën.
En toen kwam de medaille uit het doosje! De
vrijwilligersmedaille van de gemeente Eindhoven voor
Marc’s inzet voor ‘Gijzenrooi’. En daarbij een
draagspeldje (dat hij zei nooit te zullen dragen), maar
deze avond mooi wel, want Mary Fliers heeft het hem
op de betruide borst gespeld! Attent en terecht werd
het ‘ondersteunende thuisfront’ ook in de hulde
betrokken. Marc’s eega Lilian was ook aanwezig en de
fraaie bloemen gingen naar haar!
In zijn dankwoord sprak Marc de hoop uit een
opvolger te krijgen. Vers vrijwilligersbloed is hard
nodig. De organisatie van leuke evenementen vereist
wat man/vrouwkracht, anders kunnen ‘happenings’
niet meer doorgaan. Wie o wie meldt zich spontaan
aan?
Om te bewijzen dat Marc echt met een speldje op
aanwezig was, is bijgaande foto gemaakt!
De vergadering werd geopend en naar al bekend was,
traden er enkelen af als bestuurslid. Bloemetje voor de
dames, flesje voor de heren. Netjes verzorgd. Truus
van Vessem, als waarnemend secretaris, werd
unaniem gekozen tot secretaris. En dus zorgt zij voor
de passende verslaglegging van de vergadering.
Gerard van Rossum werd voorgesteld als
ledenadministrateur en hij is al enige tijd goed bezig
om die administratie (met behulp van een goed
programma, met dank aan Henk Lingers) te
schonen/op orde te houden.
Nog wel een paar impressies. Er was aandacht voor
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hetgeen ter tafel kwam. Er werd (terecht) kritisch
gekeken naar het financieel jaarverslag 2007 en de
begroting voor dit jaar. Ook de vertegenwoordigers
van de commissies kregen ruimte om aan te stippen
wat was gedaan en wat staat te gebeuren. Aanwezigen
bleken goede toehoorders en soms ook met kennis van
zaken vragen te stellen of opmerkingen te maken. De
sfeer was gemoedelijk en dat is best belangrijk bij de
toch vaak wat taaie materie.
Nog voor de pauze lieten Johàn Blaazer en Frank van
der Wielen zien en horen wat de groep Buurtpreventie
zoal doet! Heel leuk gebracht en goed uitgelegd.
Duidelijk werd eens te meer, dat alle ogen en oren in
de wijk nodig zijn, om kwade elementen en onveilige
zaken te registreren/te melden en zo mogelijk te laten
oplossen (Buurtpreventie Gijzenrooi heeft een eigen
website, gelinkt aan die van de wijkvereniging, via de
tab buurtpreventie).
Na een korte pauze kreeg onze nieuwe contactpersoon
bij de gemeente het woord. Dat is Marlie Bongaerts
geworden. Zij kon toelichting geven over lopende
zaken en liet weten wat de plannen zijn (b.v.
schouwen in de wijk) voor de komende tijd. Tot slot is
Ton van Schaik aan het woord geweest. Als lid van het
bewonersplatform kon hij veel vertellen over
ontwikkelingen in Stratum in het algemeen. Hij stipte
aan dat zo’n platform wel degelijk gehoord wordt en
dat alle belangen goed worden afgewogen.
Wel eens nuttig en zelfs leerzaam zo’n avondje.
Volgend jaar maar allemaal komen!
Beja Peijpers
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Uit de praktijk van de
tandarts
Er is mij gevraagd om als tandarts in onze wijk mee
te werken om voor het Gijzenrooise Zegje
interessante stukjes te schrijven. Het zou daarbij
moeten gaan om nuttige informatie of om anekdotes
over wat er zoal gebeurt in de dagelijkse praktijk.
Ik kan natuurlijk vele verhalen vertellen over
patiënten die iedere dag fluitend de praktijk
binnenkomen en zich alweer verheugen om enige tijd
gebruik te mogen maken van die heerlijke luie
tandartsenstoel. Of over diegenen die blij zijn om aan
het plafond de stripposter van Van Haasteren van
dichtbij te mogen bekijken. Of over de groep die niet
voor mij komt, maar om de lente in de ogen van de
tandartsassistente te kunnen ontdekken.
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hand geeft, vaak gepaard gaande met
zweetdruppeltjes op het voorhoofd. ”Dokter”, want zo
iemand spreekt je dan altijd netjes aan, ”ik ben zo
zenuwachtig voor datgene wat u gaat doen”. Dat had
hij of zij natuurlijk helemaal niet hoeven te zeggen,
maar ja, je moet ze dan toch een beetje op het gemak
stellen. Nou, zeg ik dan, ik zal u wat vertellen, IK
OOK.
Soms is er dan al wat van het ijs gebroken en raakt de
persoon door de vaak gemaakte lach al iets ontdooid.
Dan kunnen we de trukendoos uit de kast halen en
beginnen met de wonderzalf die eigenlijk voor
kinderen is bedoeld. Daarmee verzachten we de door
enkelen zeer gevreesde prik van het slaapdrankje,
oftewel de verdoving. Als die eenmaal is ingewerkt
mag je voorzichtig beginnen om met een klein
borsteltje (de boor) de aangetaste tand schoon te
maken. Daarna volgen nog het klemmetje dat meestal
zoals de naam al zegt wel een beetje klemt en de
natuurlijk witte vulling, want niemand mag zien dat
de desbetreffende persoon bij je is geweest. Wanneer
de stoel dan weer omhoog gaat, hoor je de diepe zucht
en wordt er vaak gezegd: Nou, dat viel eigenlijk wel
mee, ik heb er helemaal niets van gevoeld. Dan is de
behandeling van de angstige persoon klaar en gaat de
buitendeur open. Daar hoor je weer iemand fluitend
binnenkomen. Ben benieuwd waarvoor die bij ons
komt.

Implantaten

Maar nee, hier wil ik het nu niet over hebben. Het lijkt
mij leuker om enkele komische situaties te beschrijven
over personen van een uitstervend ras, namelijk de
angsthaas.
Het komt gelukkig nog maar zeer zelden voor dat een
angstige man of vrouw (ik zal maar niet vertellen wat
bij ons het zwakkere geslacht blijkt te zijn) de praktijk
binnenkomt voor zijn of haar afspraak. De kenmerken
van angst, zoals de bleke gelaatskleur en de
kortademigheid, zijn meestal visueel goed
waarneembaar.
Het wordt nog duidelijker als de betreffende persoon
de behandelkamer binnenkomt en je een vochtige
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De laatste jaren is het gebruik van implantaten in de
tandheelkunde revolutionair toegenomen. Bij mensen
die geen eigen tanden en kiezen meer hebben worden
implantaten gebruikt om de prothese vast te klikken
in de mond. Maar het is ook mogelijk bij verlies van
één of enkele tanden en/of kiezen, bijvoorbeeld na een
ongeval, implantaten te plaatsen waarop een kroon of
brugconstructie gemaakt kan worden.
1. Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een
soort kunstwortel. Een implantaat vervangt een
afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de
kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een
lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms
zijn ze voorzien van een keramische laag. Het
implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of
overkappingprothese.
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2. Ik mis een tand. Kan hier een implantaat?
Bij het ontbreken van en tand of kies plaatst de
tandarts op het implantaat een kroon van metaal of
keramiek. Ontbreken er enkele tanden of kiezen dan
wordt het implantaat van een vastzittende brug
voorzien. Een brug is een voor de patiënt niet
uitneembare vervanging van een of meer ontbrekende
tanden en/of kiezen. Bij het ontbreken van alle tanden
en kiezen kan op alle implantaten (meestal twee) een
overkappingprothese worden geplaatst. Deze wordt
op de implantaten vast geklikt.
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Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten
ontstaan op plaatsen waar er te weinig van is. Voor
uw specifieke situatie en de mogelijkheden kunt u bij
uw eigen tandarts terecht.
Jeroen Claes

3. Wanneer is een behandeling met implantaten
mogelijk?
In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot
(vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden
geplaatst Voor een succesvolle behandeling moet u
wel aan enkele voorwaarden voldoen:
· U moet voldoende kaakbot hebben voor de
verankering van de implantaten.
· Uw kaakbot moet gezond zijn.
· Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond
zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst
behandeld.
· U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen
goed te onderhouden.
4. Ik mis voldoende kaakbot, wat nu?
De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s
of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is.

Vrijwilligers…
Dat zijn die lieden die zonder winstoogmerk, of wat
dan ook, zich inzetten voor de medemens. Op
wijkniveau, of op andere schaal.
Die van onze wijkvereniging hebben op 13 april jl. -na
vele jaren- weer ‘aandacht’ gekregen. Ze waren
uitgenodigd om met partners e/o kinderen ‘op de
koffie met gebak’ te komen, een stief uurtje aan
midgetgolf te doen en daarna nog een drankje te
gebruiken op het midgetgolfcomplex van Genniper
parken. En er werd dankbaar gebruik gemaakt van het
aanbod! Zo’n 80 volwassenen met kinderen waren op
de uitnodiging ingegaan. Super goed weer was het
helaas niet, maar dat mocht de midgetgolfpret niet

drukken! Er waren ‘holes in one’ en frustrerende
scores van zes + een strafslag. Om prijzen ging het
niet. Wel om eens gezellig bijeen te zijn, met een
sportieve kwinkslag en dat is goed gelukt.
Ook leuk om te vermelden dat aanwezige jeugd al
meedoet aan de verspreiding van het Zegje, of
anderszins betrokken is bij activiteiten in onze wijk.
Dan is opvolging bijna verzekerd. Aanvulling echter
nog niet! Wie komt de respectieve gelederen
versterken?
Beja Peijpers

(een fotoimpressie op pag. 6)
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Paaseieren

Het was verschrikkelijk weer op de Goede Vrijdag
voorafgaand aan het paaseieren zoeken. Het stormde,
sneeuwde en hagelde, dus dat beloofde niet veel
goeds. Maar op de ochtend van Paaszaterdag waren
de weergoden ons goed gezind. De paashaas heeft
zowaar bij een waterig zonnetje zijn eieren in het bos
kunnen verstoppen en vervolgens is het ook de hele
ochtend droog gebleven! Ruim 60 kinderen hadden
zich, gestoken in laarzen, op het Buurtven met de
paashaas verzameld. Die laarzen bleken nodig op het
blubberige pad naar het bos! De kinderen gingen
enthousiast eieren zoeken en kregen daarvoor een
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lootje waarmee ze later een prijsje in de loterij konden
winnen. Er waren stiften, een potje klei en een
smurfen DVD te winnen. Weliswaar dus geen reisje
naar Disneyland Parijs, maar dit was toch ook leuk.
Moegezocht liet eenieder zich de koffie of thee (voor
de ouders) en de appelsap of jus d’orange (voor de
kinderen) goed smaken. Een lekker paasschuimpje
maakte het compleet. En er kon ook weer gezellig
bijgepraat worden. Bij het weggaan kregen alle
kinderen nog een paasknutselset voor placemats mee
naar huis zodat het feest thuis nog even kon doorgaan.
Kortom een hele gezellige en geslaagde ochtend. En ’s
middags…..toen regende het!
Mariëtte Mooren
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te bieden, om zo de onpartijdigheid te
bewaken’.

Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde
ondernemers
Het is 20.00 uur op een maandagavond en wij van de
redactie gaan op bezoek bij de volgende ondernemer
in onze wijk. We zijn op weg naar Conny Kentgens.
Zij is mediator. Wat doet een mediator eigenlijk?
Zou het iets met mediteren te maken hebben? Bij
deze gedachte alleen al worden we rustig. Van
mediation willen we alles weten. In de verte horen
we het roffelen van een bonte specht of zou het
Jannet Gunnink zijn die een zilveren Spang
bewerkt?
In de sfeervolle woonkamer vertelt Conny al tijdens
het theezetten over haar bedrijf ‘Kentgens mediator’
en beroep. Niet voor het laatst vallen de woorden: ‘het
is een mooi vak’.
Tegen de tijd dat we vertrekken vinden wij dat ook!

En wat gebeurt er als de ui gepeld is?
‘Dan noteer ik alle opties die tot een
oplossing zouden kunnen leiden op
een flipover. Deze opties dragen de partijen zelf aan.
De onacceptabele opties worden weggestreept en dan
volgt een onderhandelingsronde. Ik stel vragen, let op
de lichaamstaal, hanteer emoties en soms agressie. De
bedoeling is dat beide partijen uiteindelijk met een
goed gevoel weggaan. Sommige conflicten zijn na 1
gesprek opgelost, 10 sessies is wel zo’n beetje het
maximum’.
Niet iets wat je zomaar wordt, mediator!
‘Nee, beslist niet’ antwoordt Conny. ‘Ik heb klinische
psychologie gestudeerd en onder andere in de
psychiatrie gewerkt. Nadat ik succesvol bemiddeld
had in een conflict heb ik een mediation opleiding
gevolgd. Ik vind het erg belangrijk dat je als mediator
veel in je ‘rugzak’hebt. Dat wil zeggen levenservaring,

De meest voor de hand liggende vraag stellen we eerst: Wat
betekent het woord mediator?
‘Mediator betekent conflictbemiddelaar. Een mediator
is een onpartijdige gespreksleider die bemiddelt
tussen twee partijen. Sinds 1998 bestaat de opleiding
tot mediator in Nederland. In de Angelsaksische
landen zijn ze al veel langer bekend. Als
conflictbemiddelaar zorg ik ervoor dat de partijen zelf
tot een oplossing komen. Dat levert een win/win
situatie op. Het grote verschil met procedures waar
een advocaat of rechter aan te pas komt, is dat er dan
bijna altijd sprake is van win/verlies’.
Welke conflicten lenen zich voor mediation?
‘Dat varieert enorm. Met buren is nogal eens iets aan
de hand, echtparen die gescheiden zijn, patiënten en
hun behandelaars, conflicten binnen besturen en ga zo
maar door. Het belangrijkste is dat beide partijen
bereid zijn tot mediation’.
Hoe werkt mediation in de praktijk Conny?
‘Na de intake volgt een eerste gesprek waarin de kern
van het conflict duidelijk moet worden’. Conny
gebruikt als metafoor ‘de ui pellen’. ‘Stukje bij beetje
wordt duidelijk waar het werkelijk om gaat. Ik
bewaak de machtsbalans in het gesprek’ vervolgt
Conny. ‘We gebruiken zelfs een zandloper, zodat de
spreektijd eerlijk verdeeld is. Soms merk ik dat
iemand iets niet wil of durft te zeggen. Dan stel ik een
caucus voor’. We veren op, een caucus? ‘Dat is een
soort time-out. Dan spreek ik even met iemand apart
om een impasse te doorbreken. Hierbij is het
belangrijk de andere partij deze mogelijkheid ook aan
Het Gijzenrooise Zegje pagina 8

maar ook creativiteit en niet te vergeten empathie. Als
mediator moet je bovendien volledig onpartijdig en
heel betrouwbaar zijn’.
Wat maakt deze methode echt bijzonder?
‘Dat mensen er ZELF uitkomen en ik nooit een
oplossing aandraag. Na een aantal maanden bel ik een
keer in het kader van de nazorg. Dan blijkt praktisch
altijd dat het effect blijvend is’.
Terwijl Conny een laatste kopje Rooibos thee
inschenkt, stellen we onze afsluitende vraag: Stel dat
we nog willen weten op welke casus je ‘t meest trots
bent, wat zou je dan zeggen? ‘Ik heb ooit mediation
toegepast bij twee medisch specialisten. De zaak leek
muurvast te zitten. Na 3 sessies waren ze eruit en
besloten er samen een borrel op te gaan nemen. In het
nazorg-telefoongesprek zei een van hen: “Dankzij de
mediation voer ik mijn beroep nog uit, ik stond op het
punt om te stoppen”’.
>>
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Over stoppen gesproken…, we bedanken Conny voor
haar pakkend verhaal. Op de terugweg zijn we even
stil. ‘Waar denk jij aan?’ vraag ik aan mijn
mederedactielid. ‘Aan het feit dat ik geen conflict heb’.
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Eigenlijk jammer, wat moet het heerlijk zijn om ’t dan
met of zonder caucus via mediation op te lossen.
‘Mediator, dat is een mooi en nuttig vak’ zeggen we bij
’t afscheid nemen.

associatie opriep dat alleen bij ernstige crisis gebeld
kon worden. Tegenwoordig is het contact gericht op
echte aandacht voor ieders verhaal. Door sociaal
isolement, bijvoorbeeld bij chronische zieken en hun
verzorgers, of het gevoel niemand in de buurt te
hebben die tijd heeft, is er meer behoefte aan contact
met iemand die kan en wil luisteren. Bellen is
weliswaar de meest gebruikte contactvorm, maar
chatten en e-mailen worden steeds populairder.
16 april 2008

Sensoor: van crisisopvang naar
echte aandacht
Koningin onthult nieuwe
naam SOS Telefonische
Hulpdiensten
Koningin Beatrix heeft op 12 april de naam ‘Sensoor’
onthuld op het jubileumcongres van SOS Telefonische
Hulpdiensten in Amersfoort. Sensoor is de nieuwe
naam van, landelijke dekkende, organisaties die al 50
jaar een luisterend oor bieden aan iedereen die
behoefte heeft aan emotionele ondersteuning.
Bijna 230.000 keer per jaar hebben vrijwilligers van
Sensoor contact met mensen die crisis ervaren of een
persoonlijk verhaal willen vertellen. Dit kan
desgewenst anoniem. Na het gesprek ervaren mensen
vaak een gevoel van opluchting en zijn ze gesterkt om
verder te gaan met hun leven.

Verborgen verhalen
Sensoor voorziet in een grote behoefte. De afgelopen
vier jaar is het aantal contacten met 25.000 gestegen en
dit aantal neemt nog steeds toe. Onderwerpen die het
meest aan de orde komen zijn eenzaamheid,
relatieproblemen en psychosociale problemen. Sensoor
noemt dit soort verhalen ‘Verborgen verhalen’. De
onderwerpen kan of wil men niet met de omgeving
bespreken en blijven hierdoor verborgen. Sensoor
biedt de mogelijkheid om anoniem het hart te luchten.
Sensoor
Sensoor biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht, culturele of religieuze achtergrond.
Sensoor luistert naar elk persoonlijk verhaal.
Professioneel getrainde vrijwilligers zijn 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Bellen, via 0900 – 0767 of 040 - 212.55.66.
chatten en mailen is mogelijk via www.sensoor.nl.
Sensoor wordt gesubsidieerd door de Provincie en
Gemeenten en gesteund door onder andere het
Oranjefonds.

Aftrap in Brabant
Maandagmiddag 14 april om 15.00 uur doet Mevrouw
Lien Lavrijssen, lid Provinciale staten, die de zieke
Mevrouw van Haaften vervangt, de aftrap om de
nieuwe naam in Brabant bekend te maken. Dit vindt
plaats in museum Würth in ’s-Hertogenbosch.
Van crisisopvang naar echte aandacht
In de nieuwe naam Sensoor komen ‘gevoel voor’ en
‘horen met aandacht’ samen. Sensoor vervangt de
oude naam SOS Telefonische Hulpdienst, die de
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WIJ HEBBEN ONS BVL!
Op dinsdag 8 april heeft Dhr. Piet Rolberg, de
adviseur van het BVL, samen met Seef, de BVLmascotte, het Brabants Verkeersveiligheidslabel aan
onze school overhandigd. Twee leerlingen mochten
het label, een bordje met een afbeelding van Seef
erop, in ontvangst nemen en het label krijgt een
mooi plaatsje in onze hal.
We hebben er heel wat voor moeten doen, zoals:
§ een werkgroep oprichten van ouders en teamleden,
die zich speciaal met verkeer en veiligheid
bezighoudt.
§ bezig zijn met het verkeersveilig maken van de
omgeving van de school voor voetgangers en fietsers.
§ per week minstens een half uur per groep een
verkeersles geven met een recent goedgekeurde
methode. Wij hebben gekozen voor de methode “Klaar
Over”.
§ Enkele keren per jaar met de kinderen praktisch
oefenen in verschillende verkeerssituaties.
En dat is ons allemaal gelukt! De meest zichtbare
verandering zijn roodwitte paaltjes met een ketting op
de stoeprand zodat er geen auto’s meer kunnen
worden geparkeerd. Hierdoor hebben de kinderen vrij
zicht op de weg en kunnen veel veiliger oversteken.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat kinderen,
ouders en leerkrachten weten hoe ze zich in het
verkeer moeten gedragen. Door het gebruik van
“Klaar Over” en de praktische oefeningen is iedereen
veel beter op de hoogte van verkeersregels, borden en
tekens en worden regels ook beter toegepast.

DIERENHULP ZONDER
GRENZEN (DZG)
Voor de honden en katten van DZG verzamel ik
speelgoed, slaapmanden/kussens, halsbanden en
riemen, medicijnen (mogen verlopen zijn), dekens,
handdoeken, kluifjes, brokken etc. etc.
Wat is Stichting Dierenhulp zonder Grenzen?
Een onafhankelijke organisatie, opgericht op 1 mei
2004 als vereniging, om buitenlandse honden en
katten te helpen en dan voornamelijk uit de populaire
vakantielanden Spanje, Portugal en Griekenland.
Dierenhulp zonder Grenzen is op 7 september 2005
een stichting geworden. De stichting draait volledig
op vrijwilligers. Het doel van DZG is honden en
katten te helpen door deze te voorzien van de nodige
Het Gijzenrooise Zegje pagina 10
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Op 8 april hadden we een complete
verkeersdag.
§ Voor de kinderen van 0 - + 10 jaar
(Korein, Peuterzaal en groep 1 t/m 6)
was er een kinderverkeerstuin. In
deze tuin konden zij te voet of met
skelters en fietsen een parcours afleggen, waarbij ze
verschillende verkeerssituaties tegenkwamen: een
brede en een smalle weg, een
voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten,
drempels en nog veel meer. Iedere groep kon een half
uur oefenen.
§ Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 was er een
vaardigheidsproef. Ze moesten met hun eigen fiets een
parcours afleggen, waarbij ze nogal handig moesten
zijn. Ze moesten over een smalle lat rijden; een cirkel
maken door met één hand een touw vast te houden
dat aan een paal vast zat; over drempels fietsen;
tussen pylonen door zigzaggen en uiteindelijk was er
ook nog een remtest.
§ En aan het einde van de dag was er een grote
happening op de speelplaats, waar iedereen bij was.
En toen kregen we dus het BVL.
We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.
Voor de komende tijd hebben we nog genoeg plannen.
De jongste kinderen gaan werken voor hun
oversteekdiploma en voor de oudste leerlingen komt
er een bezoek aan het DAF-museum en gaan we het
“dode-hoek-project” uitvoeren. De werkgroep zorgt
ervoor dat iedereen alert blijft en actief bezig is met de
veiligheid.
Iris van Rooij, Spilcentrum Burghplan
zorg en eventueel naar Nederland, België of Duitsland
te halen. De stichting doet dit d.m.v. ondersteuning
van de plaatselijke opvangcentra (financieel,
medicijnen en voedsel voor de buitenlandse
honden/katten) en een adoptieprogramma in
Nederland. Voor meer informatie zie:
www.dierenhulpzondergrenzen.com
Dus… mocht u nog gebruikte (of nieuwe) hondenen/of kattenspullen hebben liggen,
bel mij vóór 6 juni a.s.!! Ik kom het
graag ophalen. U kunt het uiteraard
ook vóór 6 juni bij mij thuis
afleveren.
Alvast heel hartelijk bedankt.
Yvonne Schatorjé,
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Horen, zien,
en schrijven
Ik heb een goed ontwikkeld
waarnemingsvermogen. En dat is
meestal een zegen. Er vallen me
allerlei mooie of interessante
dingen op. Dingen die het waard
zijn om gezien of gehoord te
worden. Mooie vergezichten en
schitterend vogelgezang,
bijvoorbeeld. Of kleine uitingen
van tederheid tussen mensen.
Uitingen die aan anderen wellicht
onopgemerkt voorbij gaan. Het
zijn krenten in de pap van mijn
bestaan, waar ik met volle
teugen van geniet.
Maar elke medaille heeft zijn
keerzijde. Door dat
observatievermogen zie ik ook
allerlei dingen waar ik helemaal
niet op zit te wachten. Zaken die
ballast vormen voor een
gevoelige ziel als de mijne. De
afgelopen maanden was ik
bijvoorbeeld regelmatig getuige
van een stuitend tafereeltje. En
ik heb besloten om daar op deze
pagina eens vuur over te
spuwen.
Wat wil het geval? Op weg naar
of van mijn werk passeer ik één
van de brievenbussen in onze
wijk. Om precies te zijn: die op
de hoek van Meerbergsven en
Diepmeerven. Met enige
regelmaat zie ik daar
automobilisten die even een brief
willen posten. Dat doen ze dan
door hun voertuig de stoep op te
rijden tot ongeveer tegen de
brievenbus aan, snel uit te

stappen, hun vrachtje te dumpen
en achteruit weer de weg op te
rijden.
“De arme sloebers”, zult u
misschien roepen. “Is het al zo
ver gekomen met ons Gijzenrooi
dat er helemaal geen
parkeerplaatsen meer
voorhanden zijn?” “Integendeel”,
moet ik antwoorden. Binnen een
meter of 15 waren steeds ten
minste twee parkeerplaatsen
geheel vrij. Ach”, probeert u
mogelijk nog, “het valt ook niet

altijd mee, met al die regen”.
Weer mis, vrees ik. Het was alle
keren aardig weer. Of op z’n
minst droog.
“Maar”, piept u ten einde raad
wellicht nog, “ze doen er toch
niemand kwaad mee?” Zelfs dat
moet ik met kracht
tegenspreken. Bij één
gelegenheid had een
schuinachteruit het Diepmeerven
oprijdende automobileur bijna
een fietser op zijn achterbumper
genomen. Door de bizarre positie
van zijn auto was die fietser
geheel aan zijn waarneming
onttrokken! ‘Zijn’ waarneming,
moet ik inderdaad zeggen. Ik
geef het ongaarne toe, maar in
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bijna alle gevallen was de
betreffende blijde rijder een man.
“Hierover vuur spuwen”, zei ik
eerder. Het gaat eigenlijk in
tegen mijn betere inborst, maar
als het moet dan moet het.
‘Somebody has to do the dirty
job’. Welnu……, daar gaat-ie dan.
Heren, schaam u! Uw gedrag is
stuitend. Een smet op het
blazoen van onze wijk.
Onwaardig! Uw liederlijke luiheid
is mij een doorn in het oog! Is
zelfs het minuscule beetje moeite
van 10 meter lopen te veel
gevraagd? Heeft u zelfs het
allerlaatste milligrammetje
sportiviteit inmiddels afgelegd?
Wat is het volgende dat u op het
oog heeft, na de op deze manier
door u in het leven geroepen
drive-in brievenbus? De drive-in
supermarkt? Het drive-in
sportpaleis, waar u, zittend in uw
bolide, de sportieve verrichtingen
van anderen kunt gadeslaan? Het
drive-in ziekenhuis waar u, veel
te vroeg door dat gebrek aan
lichaamsbeweging, zittend in uw
auto liefdevol verpleegd wilt
worden? Het drive-in
crematorium?
Laten we afspreken dat dit een
vergissing was. Iets waarvan u
zegt: “Natuurlijk Gijsz, foutje. Ik
zal het niet meer doen”. Dan wil
ik van mijn kant het maar al te
graag door de vingers zien. Maar
denk erom: dit was eens maar
nooit weer. Want weet dat het
slecht toeven is in het drive-in
opvoedingsgesticht!
Gijsz.
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Bewonersvereniging
Gijzenrooi
Notulen van de Algemene ledenvergadering 8 april
2008 in de school "De reis van Brandaan"
Aanwezig 28 leden, inclusief bestuur
1. Opening Voorzitter Peter Hans Unk opent de vergadering, waarna
de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.
De voorzitter geeft het woord aan Mary Fiers, Wethouder van
ruimtelijke ordening, die Marc Melters de vrijwilligersonderscheiding
uitreikt voor een meer dan 12 ½ jaar lange periode resp. als
penningmeester en lid van de commissie Activiteiten Marc heeft zich
o.m. ingezet voor de Sinterklaasviering, de zeskamp en de fietstochten.
Het bestuur sloot zich bij deze waardering aan en overhandigde Marc
een boeket bloemen.
2. Mededelingen
Bericht van verhindering van de heer en mevrouw Frankenmolen uit
het Eendenven en van mevrouw M. van Rooijen uit het
Bunderkensven.
3. Notulen 2 april 2007
De notulen worden zonder opmerkingen en met dank aan Monique
Elst (secretaris 2007) goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de voorzitter.
Er volgt een korte toelichting over de communicatielijnen tussen de
commissies en het bestuur. Tevens worden de aanwezige
contactpersonen van de commissies voorgesteld.
5. Bestuurswisseling
Er wordt afscheid genomen van de volgende personen:
Trees Kiljan als secretaris, Henk Lingers van de commissie
Communicatie, Marc Melters van de commissie Activiteiten en Els
Segers van de commissie Belangenbehartiging Zij allen worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en ontvangen van het bestuur een bloemetje of
wijn. Er zijn geen kandidaten voor de functie van secretaris
binnengekomen. Truus van Vessem vervult de functie van waarnemend
secretaris reeds en wordt voorgedragen als nieuwe secretaris. De
vergadering gaat bij acclamatie akkoord met dit voorstel.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie (Cor ten Hove en Wil Ansems) hebben de kas
gecontroleerd. Zij hebben alles in orde bevonden en stellen voor het
bestuur te dechargeren. De kascommissie - bij monde van Wil Ansems
- vraagt aandacht voor het volgende:
- tijdige indiening van de declaraties
- de contributiebetaling die ver achterblijft
Als kascommissieleden worden benoemd Cor ten Hove en Rikie
Heijnen
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2007
Vragen en opmerkingen:
- Is de verzekeringspremie niet té hoog in relatie tot de contributie?
- Wat is er precies verzekerd?
De verzekeringspremie is t.b.v. de verzekering
bestuursaansprakelijkheid. De bewonersvereniging is sinds 2007
hiervoor verzekerd. In relatie tot de geringe contributie is de premie
voor de bestuursaansprakelijkheid inderdaad aan de hoge kant, doch
hiervoor is bewust gekozen mede om kandidaten voor een bestuurlijke
functie niet af te schrikken. De suggestie wordt gegeven om b.v. dan
geen maximale dekking te verzekeren. De penningmeester geeft aan dat
de verzekering wordt aangeboden door de gemeente en laat het hierbij.
- Er zijn geen kopieer- of portokosten gedeclareerd? Is het bestuur
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wellicht slapend?
Nee, e-mail wordt als communicatiemiddel gebruikt.
- Contributie-inning verloopt erg traag.
Wellicht moet er overgegaan worden tot inning aan de deur. Dit vraagt
echter weer om de nodige mensen en organisatie. De
ledenadministratie wordt momenteel geheel geautomatiseerd door
Gerard van Rossum. Een grote aanzet hiertoe is gemaakt door Henk
Lingers. Hiermee wordt het geheel inzichtelijker.
- Hoe komt het bedrag voor het onderhoud website tot stand?
We zijn noodgedwongen over moeten stappen naar een andere
provider, dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden echter
100% gesubsidieerd.
- Zijn de vrijwilligers tijdens de activiteiten ook verzekerd?
Ja, er is een W.A. verzekering afgesloten t.b.v. vrijwilligers.
- De kerstboom staat voor € 400,- op de begroting, is dit genoeg voor
herstel?
Nee, het genoemde bedrag is t.b.v. de viering onder de Kerstboom. Het
herstel van de boom kost ± € 700,- en is, gezien de gevaarlijke situatie,
dringend noodzakelijk. Herstel wordt gesubsidieerd. De voorzitter zegt
snelle actie toe.
- Waar dient de reservering buurtoverschrijdende activiteiten voor?
Dit bedrag is enkele jaren geleden door de gemeente gestort op de
rekening van de Bewonersvereniging Gijzenrooi omdat wij
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met het doel om
hiermee wijkoverschrijdende activiteiten te ontplooien. Er zijn
ontwikkelingen binnen Stratum waarvoor dit bedrag weer gebruikt zou
kunnen worden. Op dit moment is nog niet concreet aan te geven
waarvoor en hoeveel. Het bedrag is geoormerkt en er wordt zorgvuldig
mee omgegaan. De opmerking dat deze potentiële activiteit en het
bijbehorende bedrag niet thuishoren op de begroting is juist. Daarom
wordt het apart in het financiële jaarverslag opgenomen.
Na deze levendige discussie wordt het financiële verslag goedgekeurd.
8. Goedkeuring begroting 2008
Toelichting:
- De vrijwilligersdag is dit jaar wel begroot en voor een groot deel
gesubsidieerd
- De activiteiten met Koninginnedag zijn niet begroot, deze valt dit jaar
midden in de schoolvakantie en daarom wordt er niets georganiseerd.
9. Toelichting commissies communicatie, activiteiten en
belangenbehartiging:
Communicatie:
Beja Peijpers stelt zichzelf voor en vertelt de taken van de overige
commissieleden. Er is 4x per jaar een onderling overleg. Het Zegje
verschijnt 4x per jaar en zo dicht mogelijk op de te houden activiteiten.
De bezorging verloopt goed. Er zijn geen klachten. De gemeente heeft
vrij recent het aanbod gedaan om mutaties en nieuwe bewoners door te
geven. Dat maakt de bezorging makkelijker evenals de werving van
nieuwe leden. Ieder wordt uitgenodigd om kopij aan te dragen. Zelf
heeft Beja het idee om beroepsbeoefenaars binnen Gijzenrooi zoals
dierenarts, tandarts etc. te vragen om kopij. Daarnaast wil zij mensen
uitnodigen iets over hun hobby te vertellen. De website voorziet echt in
een behoefte. De site is 9000x bezocht waarbij 55.000 pagina's bekeken
werden. De maand september trok de meeste bezoekers. De site is even
uit de lucht geweest bij de overgang naar een andere provider, is nu
echter weer helemaal up-to-date. Afscheid van de commissie hebben
genomen: Anneke Dalinghaus, Barbara Esdonk en Henk Lingers. Vanaf
deze plaats worden zij hartelijk dank gezegd voor hun inzet. Het
volgende Zegje verschijnt begin juni 2008.
Activiteiten:
Marc Melters geeft de toelichting.
2007 was een goed tot zéér goed jaar met een hoge deelname aan de
activiteiten. 2008 zal anders verlopen.
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De kans is groot dat er activiteiten wegvallen door een tekort aan
commissieleden die voor de organisatie van de activiteiten zorgen.
De eerste activiteit die op de tocht staat is de Zeskamp die
waarschijnlijk dit jaar niet doorgaat. Vrijwilligers die hand- en
spandiensten willen verlenen zijn redelijk beschikbaar, maar het gaat
om de organisatie er omheen. Binnen de commissie is er 1x per jaar een
organisatieoverleg, verder wordt er per onderdeel gewerkt. Afscheid
van de commissie hebben genomen: Godry Wijffelaars, Bernadette van
Rooijen, Corien Smits en Marc Melters. Zij worden allen hartelijk dank
gezegd voor hun inzet Mariëtte Mooren zal de functie van
contactpersoon op zich nemen. Daarmee is de verbinding met het
bestuur en de leden gewaarborgd.
Belangenbehartiging:
André van Dam heeft inmiddels in het Zegje een terugblik en een
vooruitblik gepubliceerd en geeft hierop een toelichting. De contacten
met de Gemeente zijn mede door de inzet van Els Segers sterk
verbeterd. Binnen de commissie is er een taakverdeling en er is ± 5x per
jaar overleg. Daarnaast is er 2x per jaar een wijkschouw waarbij samen
met de verantwoordelijke gebiedsbeheerder diverse knelpunten
worden besproken. Zaken worden hierdoor slagvaardig opgepakt en
snel verholpen. Zo is er in het afgelopen jaar aandacht geweest voor het
snoeien, de slechte situatie van de weg naar Riel en de kapotte
speelvoorzieningen. M.b.t. de problemen met het grondwater wordt
een goede balans nagestreefd tussen wateroverlast en natuurbeleving.
Vragen:
- Moeten klachten over de verkeersveiligheid naar de commissie of naar
de gemeente? Het kan naar allebei
- Het fietspad t/o het Klein Huisven wordt als rijbaan gebruikt evenals
de grasstrook bij het eindpunt van de bushalte doordat de
afscheidingspaaltjes regelmatig door de mensen van de
onderhoudsdiensten weggehaald worden. Dit is een kwalijke zaak en
zal aangekaart worden bij de volgende wijkschouw.
- Wat zijn de ervaringen met de plannen voor het natte gebied, zoals
deze vorig jaar door Karel Beljaars toegelicht zijn?
Co de Heus (grondwatercollectief) zegt dat het plan is geaccepteerd en
inmiddels gerealiseerd. Er ligt een laag dijkje en een stuw. Het water
wordt achter het Eendenven, het Kannunikensven en het
Bunderkensven op peil gehouden. Op de vloeiweide is het water hoog
en in de sloot is het water laag. Dit heeft vooralsnog de overlastsituatie
verminderd en de effecten zijn positief voor flora en fauna.
- Er is bij sommige mensen water in de kruipruimte, hoe is dit te
verklaren?
Kennelijk komt dit door kwel- of regenwater. De waterstand in de
vijvers is juist laag en kan geen wateroverlast geven. Het lage waterpeil
komt door verstopte duikers. Marlie Bongaerts van het Stadsdeelteam
zal dit aankaarten bij de verantwoordelijke dienst.
- Er wordt opgemerkt dat het waterpeil in de vijvers extreem laag is.
De contactpersonen worden bedankt voor hun toelichting en inzet en
succes gewenst bij hun werk.
10. Toelichting buurtpreventie Gijzenrooi
Met behulp van de beamer wordt met verve en humor door Johàn
Blaazer een presentatie gegeven van deze nieuwe en nuttige activiteit in
onze wijk. Het team bestaat op dit moment uit 6 mensen die elk een
straat of gebied voor hun rekening nemen. Het streven is dat elke straat
zijn eigen buurtpreventiecoördinator heeft. Dit zijn de extra ogen en
oren in de straat en wijk. Er worden redelijk veel gele kaarten
ingeleverd. Deze zijn op de site in te vullen. Als er een incident gemeld
is, volgt er een huisbezoekje ter geruststelling of ter nadere informatie.
Er is wekelijks contact met de buurtbrigadier Ton Sweegers. Gijzenrooi
is een relatief veilige wijk, maar aandacht blijft geboden. Frank van de
Wielen heeft een nieuwe website ontwikkeld die via Gijzenrooi.nl
aangelinkt kan worden. Deze (dynamische) site wordt up-to-date
gehouden en voorzien van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
buurtpreventie. De tip wordt gegeven om vooral je huis bij afwezigheid
goed te verlichten. Daar ontbreekt het nogal eens aan. De enthousiaste
groep vergadert 1x per kwartaal en heeft behoefte aan meer
mensen/coördinatoren.
Opmerkingen/vragen:

Nummer 61, Juni 2008

- De ganzen van de vijver die voor overlast zorgden, zijn inmiddels in
Heeswijk Dinther
- De overlast gevende jongeren hebben dankzij een subsidie van de
Rabobank een eigen ruimte in de Kruidenbuurt waar zij elkaar
ontmoeten en o.a. kunnen rappen.
- In hoeverre is er een uitwisseling met naburige wijken?
Buurtpreventie bevindt zich in een ontwikkelingsproces waarbij
communicatie belangrijk is. Vooralsnog zetten we in Gijzenrooi de zaak
op de rails. Later volgt eventueel samenwerking met anderen.
De té korte presentatie eindigde met een leuke logo waarin de
doelstelling van buurtpreventie goed tot uiting kwam. Drie figuren die
elkaar bij de hand houden als symbool voor de sociale cohesie.
Johán Blaazer en zijn team werden met applaus dankgezegd en succes
gewenst.
11. Rondvraag
- Johán Blaazer waarschuwt voor mensen die aan de deur vragen of er
b.v. een halsbandparkiet
gesignaleerd is. Waarschijnlijk hebben zij iets anders op het oog!
Attentie blijft geboden!
- Wil Ansems vraagt waar de opbrengst van het oud papier uit onze
wijk naar toe gaat?
Dat gaat naar een handbalvereniging, zij helpen zelf bij het ophalen.
- Het parkeerterrein bij AH is te klein.
Daar is niets aan te doen. Op meerdere plaatsen zijn er
parkeerproblemen.
- Co de Heus meldt dat de afwatering van de sloten wellicht problemen
gaat geven.
Het Waterschap heeft plannen om het beheer hiervan over te dragen
naar aangrenzende particulieren. Co neemt contact op met André van
Dam (commissie Belangenbehartiging)
12. Presentatie van de ontwikkelingen in Stratum door Marlie
Bongaerts en Ton van Schaik.
Marlie Bongaerts is contactpersoon voor Gijzenrooi van het
Stadsdeelteam Stratum en is het aanspreekpunt voor de
Bewonersvereniging.Zij werkt voor twee stadsdelen: Stratum en
Tongelre Klachten die om een snelle oplossing vragen, kunnen gemeld
worden via tel. nr. 2386000. De klacht wordt dan geregistreerd en komt
terecht bij de gebiedsbeheerder Fred de Ruiter. Dit werkt het snelst.
Marlie zelf houdt zich meer bezig met kwesties die om een langere
termijnoplossing vragen. Actuele zaken voor Gijzenrooi zijn de
verkeersveiligheid in het Kannunikensven, Bunderkensven en het
Diepmeerven waar veel te hard gereden wordt. Het fietspad aan de
Heezerweg vraagt om onderhoud. De gemeente moet de hand op de
knip houden en vraagt van de burgers begrip hiervoor.
Plannen:
- Speelgelegenheid. Naar aanleiding van een gesprek met de commissie
Belangenbehartiging komt er een schommel aan het Lisven, kunststof
netten aan de baskets, krijgt een plantsoen een opknapbeurt en wordt
het voetbalveld tussen de Putten en Gijzenrooi vernieuwd.
- De weg naar Riel wordt geasfalteerd zodat er normaal over gefietst en
gewandeld kan worden
Vragen:
Wordt er voor de zomervakantie nog een wijkschouw gehouden?
Ja, een afspraak hiervoor wordt met de commissieleden
Belangenbehartiging gemaakt.
Ton van Schaik is voorzitter van het bewonersplatform Stratum. Dit
platform bestaat inmiddels 5 jaar en staat naast de
bewonersverenigingen. Binding met de politiek is belangrijk. Enkele
impressies uit zijn betoog:
- Er zijn twee hoofdlijnen. Enerzijds de woonvisie, waarbij o.a. het
woningtekort van de gemeente zich doet voelen en verdwijnende
bedrijfsterreinen snel volgebouwd worden en anderzijds de sociale en
maatschappelijke structuur met aandachtspunten voor scholen, winkels
en de ´keuze voor groen´.
Een notitie hierover wordt binnenkort verspreid. Deze is reeds in het
college van B & W besproken.
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Binnenkort komt er een ´stadsdeelschouw´ waarbij samen met het
voltallige college fietsend de aandachts- en knelpunten in Stratum
opgespoord worden.
Enkele toekomstige projecten:
- De ´Boulevard Zuid´ wordt binnen 4 jaar compleet vernieuwd.
- De Tivolikerk wordt met uitzondering van de toren afgebroken. Op
deze plaats komen laagdrempelige voorzieningen. Deze zijn o.a. voor
de bewoners van Gijzenrooi een prima aanvulling op het woonplezier.
- De Kruidenbuurt krijgt een behoorlijke opwaardering. Dit heeft
positieve gevolgen voor de winkelstrip aan de Heezerweg en
Korianderstraat
- De Bloemenbuurt-zuid wordt gerenoveerd. De participatie van de
bewoners is hierbij groot.
- Er zijn ambitieuze plannen om b.v. de Leenderweg te ondertunnelen.
Hierdoor zou een groene verbinding kunnen ontstaan tussen de
Genneperparken en het Stadsdeelpark.

gebouw op de plaats van de Tivolikerk wordt lager en krijgt een schuin
dak.
- Hoe is het met de Don Boscokerk?
Bestemming onbekend.
- Is er contact tussen platform en de bewoners?
Het platform communiceert via haar website en via informatieavonden.
Ook wordt er in de media gepubliceerd. Overigens leent de website
van Gijzenrooi en het Zegje zich goed voor de
informatieverstrekking en natuurlijk een avond zoals deze.

Vragen:
- Waarom is de nieuwe flat aan de Heezerweg zo hoog geworden en
heeft de nieuwbouw een plat dak? Dit was aanvankelijk niet de
bedoeling. Later zijn de afspraken met de gemeente gewijzigd. Het

15 april 2008

Gezondheid:
onbetaalbaar!

Na deze zeer informatieve presentatie werd dit onderdeel afgesloten.
Marlie Bongaerts werd hartelijk dank gezegd en succes gewenst en
krijgt een boeket bloemen. Ton van Schaik werd eveneens dank gezegd
en succes gewenst en ontvangt een fles wijn. Peter Hans Unk dankt de
aanwezigen voor hun komst en betrokkenheid en besluit deze
Algemene Ledenvergadering 2008.

Truus van Vessem
Secretaris

Mooi natuurlijk, maar wat doen we
met de uitkomsten van deze
testen? Wordt er bij een goede
uitslag maar rustig verder gerookt,
gedronken en gegeten? Of werkt
Het stond weer in de krant: de
het kostenverhogend doordat er
eigen bijdrage wordt verhoogd, de
meer diagnostiek en behandelingen
bril gaat uit het pakket en de
uit voortvloeien?
premie wordt duurder! Er staat ook
Ook door “marktwerking” wordt
bij dat er voor de allerlaagste
de zorg duurder. Het is opeens
inkomens (bijvoorbeeld
aantrekkelijk geworden om meer
bijstandmoeders) naar
patiënten te behandelen en daarom
compensatie wordt gezocht. Dat is
wordt er door de ziekenhuizen
natuurlijk mooi, maar de
flink reclame gemaakt voor
gemiddelde Nederlander, de
klachten die eigenlijk bij de
hardwerkende man of vrouw die
huisarts thuishoren. Bijvoorbeeld
ook een gezin te onderhouden
een “hoestpoli”of een
heeft, krijgt géén compensatie!
“menopauzepoli” of een
Waarom wordt de zorg toch steeds
“mannenpoli”. Niet alleen binnen
duurder?
het ziekenhuis maar ook in
Natuurlijk wordt de vergrijzing
particuliere klinieken wordt deze
genoemd, want de laatste 25 jaar
“zorg” gestart. Vaak is er geen
zijn de mensen gemiddeld 10 jaar
meerwaarde ten opzichte van de
ouder geworden.
huisarts, maar als er aanbod is dan
We worden dus ouder en zijn ook
wordt vanzelf de vraag naar deze
gezonder, maar we gaan ook méér
voorzieningen groter. Ook het
naar de dokter.
alternatieve circuit maakt de zorg
Niet alleen gaan we voor klachten
duurder. Bij één van mijn patiënten
naar de dokter, maar ook steeds
werd door een chiropracter een
meer preventief.
botdichtheidsmeting verricht, dat is
Het cholesterol, een niercheck,
een test voor botontkalking oftewel
suiker, bloeddruk, gewicht en
osteoporose. Deze dame was er
lengte kun je ongeveer op elke
echter al mee bekend en werd er
hoek laten bepalen en dan ook nog ook al uitvoerig voor behandeld. Er
op kosten van de zorgverzekeraars. was dus geen enkele reden om zo’n

Peter Hans Unk
Voorzitter

duur onderzoek te herhalen.
Bovendien is dit een onderzoek
voor een internist, die zich bezig
houdt met de botstofwisseling.
Ten slotte worden de pakketten
van de verzekeringen steeds meer
uitgekleed en bijvoorbeeld
fysiotherapie eruit gehaald. Als je
dan een hernia hebt, kun je niet
eens de benodigde behandeling
krijgen als je het niet zelf kunt
betalen.
Door al deze maatregelen wordt de
gezondheidszorg zo duur dat
straks de premies niet meer op te
brengen zijn. Daar moeten we met
z’n allen voor waken. Er is nu een
kwart miljoen Nederlanders
onverzekerd. Het is ook schrijnend
dat zorg steeds onbereikbaarder
wordt voor mensen met een kleine
portemonnee.
Gezondheidszorg is een recht, waar
we zuinig op moeten zijn. Dus laat
u niet verleiden door wervende
teksten van allerlei nieuwe
behandelingen, maar denk er goed
over na, of vraag het aan uw
huisarts!
Anneke Dalinghaus
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