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Toch nog een
zeskamp !
Op 21 september 2008 zal de Zeskamp wederom plaatsvinden in
Gijzenrooi. Bij dit Zegje is een inschrijfformulier gevoegd, waarin
wij iedereen van harte uitnodigen om zich in te schrijven voor de
zeskamp en BBQ.
Ook dit jaar zijn er weer spectaculaire spellen, waaronder de
klassieker, de zeephelling.
Schrijf dus snel in, zodat jouw team zeker mee kan doen.
Monique Elst
Namens de activiteitencommissie.
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Ondernemers in Gijzenrooi
Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde ondernemers
Tijdens het EK voetbal gaan wij van de redactie op
weg naar een volgende ondernemer. We lopen om
via het Meerbergsven dat is omgedoopt tot
‘Oranjeven’. ‘Toeval bestaat niet’ zeggen we tegen
elkaar. Conny Kentgens, de mediator, heeft het
stokje doorgegeven aan wijkgenoot Robert van
Westerop. Hij verkoopt keepershandschoenen!
Waarom juist keepershandschoenen? Dat is meteen
onze eerste vraag.

Robert, hoe kom je op het idee om keepershandschoenen te
gaan verkopen?
‘Ik heb een HEAO CE (Commerciële Economie)
diploma én ben keeper. Je kunt wel zeggen dat ik een
artikel verkoop waar ik echt veel verstand van heb.
Sinds eind 2006 heb ik een internet sportwinkel.’
Dat is interessant, maar waarom geen gewone winkel?
‘Tijdens mijn afstuderen aan de HEAO heb ik een
project gedaan met verkoop via internet. Toen is de
interesse ontstaan. Voor een winkel in
keepershandschoenen is de regionale markt te klein.
Een professionele webshop heeft als bijkomend
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voordeel dat je heel low budget kunt beginnen.’
Je bent keeper, waar speel je en op welk niveau?
‘Ik ben al 9 jaar prof en speel momenteel bij Helmond
Sport.’ De echte voetbalkenners hadden al lang
begrepen wie Robert is. ‘Ik heb van mijn hobby m’n
beroep kunnen maken, dat is het mooiste wat er is. Bij
Helmond Sport heb ik het prima naar mijn zin, maar
hoop toch nog te kunnen terugkeren naar de
eredivisie.’

Maar nu terug naar de handschoenen Robert. Het lijkt ons
niet handig, dat je ze niet kunt passen, klopt dat?
‘Op zich is dat lastig, maar veel klanten doen bij mij
hun herhalingsaankopen. Je weet dan je maat.
Bovendien is het geen enkel probleem, als iets je niet
bevalt, dan stuur je de handschoenen gewoon terug.’
Die opmerking brengt ons op ’t idee dat je de kwaliteit hoog
in het vaandel hebt staan.
‘Absoluut! Ik ben heel servicegericht.
>>
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Het klinkt misschien als een cliché, maar ‘een klacht is
een kans’ (de internet provider van één van de
redactieleden denkt daar heel anders over…). Het is
mijn streven een kring van vaste klanten op te
bouwen. Dat lukt alleen met veel aandacht voor
kwaliteit.’
We kunnen ons voorstellen dat klanten advies willen, hoe
werkt dat bij een internet bedrijf?
‘Mensen kunnen mailen en krijgen dan een
persoonlijk en onafhankelijk advies. Ik kijk niet naar
de verkoopmogelijkheden, maar naar de beste
oplossing voor de klant. Soms is het gebruik van een
stukje tape voldoende en zijn nieuwe handschoenen
niet nodig. Dat levert dan een heel tevreden klant op.’
Gaan keepershandschoenen trouwens lang mee?
‘Niet echt. Als je 3 x traint en 1 x per week een
wedstrijd speelt ben je na een maand of 2/3 alweer
toe aan nieuwe handschoenen, dus dat gaat best snel.
Het is een natuurproduct en de foamlaag in de
handschoen kan uitdrogen. Dan wordt de grip een
stuk minder. Wat veel mensen niet weten: hoe
duurder de handschoen, hoe korter hij meegaat. Het
is wel weer zo, dat de duurdere handschoen een veel
betere grip heeft.’

Waardevolle traditie
bewaard voor
Gijzenrooi
Toch een zeskamp!
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Bestellen hier ook jongens die zelfs wij van de tv kennen
hun materiaal?
‘Nee, alle profs hebben sponsorcontracten en hoeven
niet via internet hun eigen spullen te bestellen.’
Robert vertelt dat veel profs handschoenen hebben
met hun naam erop. Dat voorbeeld wordt door
sommige D1 junioren gevolgd. Ze bestellen ze bij zijn
webshop.
Kun je nog iets voor leken vertellen over soorten
handschoenen en wat er belangrijk is om op te letten?
‘Je hebt grofweg 3 soorten: de rolvinger, de platte
vinger en de vingersafe handschoen (tot voor kort
kenden wij van de redactie alleen het begrip topsafe).
De dikte van de foamlaag in de handschoen is van
belang. In de tijd van Gert Bals en Eddy PG was de
foamlaag 1 of 2 mm., nu is dat 4 en heeft iedereen
vingerbescherming.’
We willen nog een laatste vraag stellen, maar horen
babygeluiden. Zoon Jesper wordt de kamer
binnengebracht. Hij lijkt ons een ideale jeugdspeler
voor Helmond Sport. We spreken af tijdens
Nederland – Rusland speciaal te gaan letten op de
handschoenen van onze doelman. Eén ding is zeker,
die avond had hij de verkeerde aan……..

vindt plaats op zondag 21 september op het Buurtven.
Daarmee is een belangrijke Gijzenrooise traditie voor
dit jaar veilig gesteld. Onze wijk kan zich opmaken
voor een gebeurtenis die in de afgelopen jaren is
uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van het
wijkleven.
Meer informatie in de flyer die samen met dit Zegje
wordt verspreid. Volg ook het laatste nieuws op
www.gijzenrooi.nl .

Een tijdje ging het gerucht door de wijk dat het
doorgaan van de traditionele Gijzenrooise Zeskamp
onzeker was geworden. Volgens die geruchten zou een
onderbemensing bij de activiteitencommissie het
onmogelijk maken om een geloofwaardige Zeskamp
op te tuigen.
Welnu, de redactie van ‘het Zegje’ heeft uit
welingelichte bronnen vernomen dat die geruchten
zijn ontzenuwd. Er wordt dit jaar alsnog een Zeskamp
georganiseerd. Volgens onze informant heeft de
activiteitencommissie werkelijk alles op alles gezet om
de jaarlijkse Zeskamp te behoeden voor de ondergang.
De ‘aflevering 2008’ van de Gijzenrooise Zeskamp
Het Gijzenrooise Zegje pagina 3
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De VoorleesExpress van Welzijn Eindhoven
zoekt vrijwilligers! Voorlezen aan allochtone
kinderen in de Kruidenbuurt in Stratum.
In september begint Welzijn Eindhoven met het eerste
seizoen van de VoorleesExpress! De VoorleesExpress is een
project waarbij vrijwilligers voorlezen aan allochtone
kinderen tussen de 2 en 8 jaar die moeite hebben met het
Nederlands. Dit gebeurt bij de kinderen thuis, 20 weken
lang, op een vaste dag en op een vast tijdstip. Daarnaast
kijken de vrijwilliger, het kind en de ouders op welke manier
het voorlezen een vast plekje kan krijgen binnen het gezin.
De VoorleesExpress helpt allochtone kinderen met een
taalachterstand op een leuke manier met het
Nederlands. De planning is om in september te
beginnen in de Kruidenbuurt. Voorlezen is namelijk
niet alleen heel leuk, het is ook nog eens leerzaam en
goed voor de taalontwikkeling. Kinderen maken
kennis met allerlei mooie, spannende en grappige
prentenboeken en krijgen plezier in het lezen van
boeken.
Het voorlezen heeft 3 doelen:
Hulp met Nederlandse taal: De kinderen
komen extra in contact met het Nederlands.
Dit geeft ze meer kansen op school.
Wennen aan boeken en verhalen: Door het
voorlezen gaan de kinderen steeds meer van
boeken houden. De kans is dan groter dat ze
later zelf meer boeken gaan lezen.
Plezier: Samen boeken lezen kan heel leuk en
gezellig zijn!
Enthousiaste voorlezers gezocht!
De VoorleesExpress van Welzijn Eindhoven is nog op
zoek naar vrijwilligers. Als voorlezer doe je een
waardevolle ervaring op. In de eerste plaats natuurlijk
omdat het voorlezen en het contact met de kinderen
erg leuk is. Verder krijg je als voorlezer een unieke
kans om eens een kijkje te nemen bij een Turks,
Marokkaans of ander allochtoon gezin. Het gezin
komt door deelname aan het project in contact met een
autochtone Nederlander. Uit onze ervaring blijkt dat
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beide partijen dit contact erg waarderen en
nieuwsgierig zijn naar elkaar. Dit project legt de
nadruk op het voorlezen en de taalachterstand, maar
we zien de ontmoeting die eruit voort komt ook als
een heel belangrijk punt.
Profiel
De voorleesExpress is op zoek naar vrouwelijke
voorlezers van 18 jaar of ouder, die houden van
kinderen en boeken en bereid zijn om 20 weken lang
een vaste dag te reserveren om voor te lezen. Je kunt je
aanmelden door een e-mail te sturen naar
d.lemmens@welzijneindhoven.nl en hierbij je
telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. De
projectleiding neemt dan zo snel mogelijk contact met
je op. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met
Daphne Lemmens van Welzijn Eindhoven op 06
27329544.
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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
55+FIT! groepen bij u in de buurt.
Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, dansen, seniorfit en op woensdag een speciale gymgroep voor
allochtone vrouwen vanaf 45 jaar.
Nieuw in Stratum is Line-dance op maandag van 16.00 tot 16.45 in de Zuid-Wester.
In Stratum:
Gymnastiek: kosten € 18,10 per kwartaal
Maandag
van 15.00 tot 16.00 in het Burghplan, Fabritiuslaan 28
Dinsdag
van 15.45 tot 16.45 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1
Dinsdag
van 11.00 tot 12.00 bij de Wilgenhof, Gasthuisstr. 1
Woensdag
van 15.45 tot 16.30 in de Jaguar, Jaguarstraat 2.
MultiCultureelDansen: kosten € 18,10 per kwartaal
Dinsdag
van 9.30 tot 10.30 in ’t Akkertje, Heezerweg 452
Line-Dance: kosten € 18,10 per kwartaal
Maandag
van 16.00 tot 16.45 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1
Seniorfit: kosten € 26,90 per kwartaal
Donderdag van 9.15 tot 10.45 in Sporthal Tivoli, G. Grotestraat 72
Gymnastiek voor allochtone vrouwen kosten €18,10 per kwartaal
Woensdag
van 15.00 tot 15.45 in de Jaguar, Jaguarstraat 2
Voor verdere informatie kunt u bellen naar 219.36.61 en vragen naar Anja Alink.

Welzijn Eindhoven heeft bij één van haar gymgroepen
in “het Burghplan” aan de Fabritiuslaan 28,
nog plaats voor nieuwe leden.
Onder leiding van een gediplomeerd en ervaren docent worden
daar elke maandag van 15.00 tot 15.45 uur bewegingsoefeningen
uitgevoerd, veelal op muziek, met als doel fit zijn en fit blijven.
De kosten zijn €18.10 per kwartaal.
Spreekt het u wel aan? Ga eens kijken en neem een gratis
proefles.
Voor meer informatie over deze groep of over andere
gymgroepen van Welzijn Eindhoven bel 219.33.00 of kijk op
www.welzijneindhoven.nl
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Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te
maken heeft met arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.
De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op.
Elke ochtend wordt er door het Steunpunt spreekuur gehouden. Iedereen die hiervan gebruik wil maken wordt
verzocht een telefonische afspraak te maken.
Wat kunnen wij voor u doen:
- een luisterend oor hebben voor uw problemen
- het geven van informatie
- hulp bij het invullen van formulieren
- het voorbereiden op een keuring of gesprek bij het UWV
- het indienen van klachten en het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
- hulp bij voorbereiding hoorzitting UWV en zitting van de rechtbank
- het voorbereiden op een gesprek bij het CWI en de Sociale Dienst (WZI).
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er
zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.
Op verzoek kan er een informatiebijeenkomst of groepsgesprek verzorgd worden. Hiertoe kunt u contact met
ons opnemen.
Het adres is:
Eindhoven

telefoon:
website:
e-mail:

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
040-2455300 (9.30 uur – 12.30 uur)
www.steunpuntuitkeringen.nl
steunpuntuitkeringen@hetnet.nl

MODESHOW ESTHER THUISMODE VOOR 55+ERS
IN STEUNPUNT DE JAGUAR
Op vrijdag 5 september bent u weer van harte welkom in steunpunt “De Jaguar”, Jaguarstraat 2, voor een
gezellige modeshow en verkoop door Esther thuismode. Er wordt een uitgebreide najaarscollectie voor senioren
getoond tegen een zeer betaalbare prijs.
Pinnen is mogelijk.
Iedere bezoeker krijgt een gratis kopje koffie en er is een gratis loterij met leuke prijsjes voor kijkers en kopers.
Aanvang modeshow: 10.00 uur
Verkoop is vanaf 11.00 uur.
Het Gijzenrooise Zegje pagina 6
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Minder files…
Heeft u dat ook gelezen? Vermoedelijk zijn de hoge
brandstofprijzen (mede) oorzaak van minder lange
files. Het gaat maar om enkele procenten, maar toch.
Wat vaker dan voorheen wordt de fiets genomen en
ook carpoolen wordt wat populairder. Prima
natuurlijk, dat bijdragen aan een beter milieu en
tegelijk de eigen portemonnee weer wat spekken! Voor
eigenaren van een SUV tikt het vast nog extra aan.

Nummer 62, Augustus 2008

parkeert in garages, op opritten en in parkeervakken.
Zoals u eigenlijk wel weet dat ’t hoort…
Voor alle duidelijkheid: dus niet op trottoirs e/o de
hoeken daarvan, of maar half op de oprit. ’t Kost circa
3 seconden om bij thuiskomst om uw thuisgelaten
automobiel (alle categorieën) zó te parkeren dat overig
verkeer zoveel mogelijk goed zicht houdt en dat uw
mindervalide en sportieve medemens vrij baan heeft!
Mede namens de laatst genoemde groepen: bij
voorbaat dank.
Beja Peijpers

Minder gebruik van de auto, betekent natuurlijk wel
dat die thuis blijft staan. En meestal niet in de garage,
ook al hebben de meesten in onze wijk er wel eentje.
Dat moet ook niet persé, want er zijn ook behoorlijk
wat parkeerplaatsen. Nee, niet bij iedereen pal voor de
deur. Soms zijn die op wel 25 tot 75 meter van een
woning gelegen… Maar ja, ze zeggen dat lopen
gezond is en dat dan opgeteld bij de mindere CO2uitstoot…, dát is nog eens goed bezig zijn!
Driedubbel goed als u bedenkt dat u de mindervalide
medemens ook nog helpt! Die welke een
vervoershulpmiddel nodig heeft, dus die waarvoor de
op- en afritjes op trottoirhoeken zijn aangelegd. Maar
ook de al-gezond-bezig-zijnde-medemens die
regelmatig een ommetje maakt in de wijk.
U bent dus supergoed bezig, als u uw voertuig(en)

Mis hem niet:
6-kamp
21 september.
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Uit de praktijk van de
tandarts.
Veel mensen beschouwen witte tanden als een
aantrekkelijk deel van de glimlach. Het melkgebit
van een kind is witter dan het volwassen gebit dat
volgt. Naar mate de leeftijd stijgt, zal het volwassen
gebit donkerder worden. De verdonkering is een
gevolg van veranderingen in de minerale structuur
van het gebit, waarbij het glazuur minder poreus
wordt. Het gebit kan ook donkerder worden door
bacteriën, voeding en tabak.
Verkleurde tanden en kiezen – bleken.
1. Is bleken mogelijk?
Mooie witte tanden zijn populair en het aanbod om ze
te krijgen is enorm. De reclames beloven hagelwitte
tanden, vaak zelfs binnen een paar uur. Tanden wit
maken met behulp van een bleekbehandeling kan in
veel gevallen, maar niet altijd. Onveilige
bleekprocessen kunnen schade aanbrengen aan uw
gebit en mond. Overweegt u een bleekbehandeling?
Kies dan voor een veilige en verantwoorde manier.
Bleek uw tanden altijd onder begeleiding van uw
tandarts of mondhygiëniste. Deze kan eerst uw gebit
bekijken en beoordelen en vaststellen of uw tanden
gezond zijn, vrij van gaatjes en of uw vullingen niet
lekken. Bleken is niet altijd de enige of beste oplossing.
Uw tandarts kan beoordelen of het voor u zinvol is en
of u het gewenste resultaat zult bereiken.
2. Kunnen ‘dode’ tanden of kiezen ook worden
gebleekt?
Er zijn verschillende bleekmethoden, van binnenuit en
van buitenaf. Het bleken van een verkleurde ‘dode’
tand (meestal als gevolg van een val of klap of een
wortelkanaalbehandeling. is mogelijk door de ‘dode’
tanden van binnenuit te bleken. Deze behandeling
wordt uitgevoerd door de tandarts
3. Kun je thuis bleken?
Bleken van buitenaf gebeurt bij ‘levende’ tanden.
Thuisbleken onder begeleiding van uw tandarts is
mogelijk – afhankelijk van gebitssituatie- bij egale, niet
te ernstige verkleuringen. Dat gebeurt met behulp van
een bleeklepel. Eerst maakt uw tandarts een afdruk
van uw gebit. Hierop maakt de tandtechnicus in het
tandtechnisch laboratorium een bleeklepel. Deze
wordt gemaakt van een zachte kunststof, specifiek
voor uw gebit. Dat is belangrijk, want dan past de
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lepel goed en wordt uw tandvlees goed beschermd
tegen de blekende stof (peroxide). U krijgt de
bleeklepel mee naar huis. Daarom wordt dit ook wel
‘thuisbleken’ genoemd. Uw tandarts geeft aan hoe
lang u de bleeklepel met de gel moet dragen voor het
gewenste resultaat. Afhankelijk van de verkleuring
ziet u na enkele dagen of weken resultaat. Tijdens het
bleken kunnen uw tanden en tandvlees tijdelijk
gevoelig worden. Raadpleeg uw tandarts als deze
klacht optreedt.
4. Kunnen kronen en vullingen meebleken?
Tijdens een bleekbehandeling kleuren vullingen,
facings (een schildje van porselein of composiet),
kronen en bruggen niet mee. Een bleekbehandeling
voor die tanden en kiezen heeft dus geen zin. Bezoek
daarom uw tandarts voordat u uw tanden laat bleken.
Bespreek uw wensen en vraag of het door u gewenste
resultaat haalbaar is.

5. Is thuisbleken onder begeleiding van de tandarts
schadelijk voor mijn tanden?
Onderzoek heeft aangetoond dat het buitenste deel
van het glazuur direct na het bleken tijdelijk iets
minder hard is. Het zuur in de bleekgel tast het
glazuur licht en oppervlakkig aan. Het nadeel is
vergelijkbaar met de schade aan een tand die enige tijd
in contact is geweest met frisdrank. Deze
veranderingen van het glazuur herstellen zodra het
glazuur in contact komt met speeksel. Spoel uw mond
direct na het bleken met een fluoride spoelmiddel. Bij
thuisbleken onder begeleiding van een tandarts dient
u de aanwijzingen op te volgen om blijvende nadelige
gevolgen te voorkomen.
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6. Is zelfbleken veilig?
Zelf bleken kan onveilig zijn. In sommige winkels en
vooral via internet zijn diverse bleekproducten te
koop. Deze producten zijn niet specifiek voor uw gebit
gemaakt. Als een bleeklepel niet goed om uw tanden
en kiezen past, kan het blekende middel
(waterstofperoxide) op uw tandvlees terechtkomen.
Dat kan pijn veroorzaken en schade aanrichten. Veel
producten werken niet goed of bevatten te hoge
concentraties peroxide.

herstelt zich weer. Tijdens de behandeling met een
bleeklepel kunnen bepaalde etenswaren en dranken
het resultaat nadelig beïnvloeden. Voorbeelden
daarvan zijn koffie, thee, rode wijn,
koolzuurhoudende frisdranken, citrusvruchtensap en
kleurstof bevattende etenswaren zoals vruchtenjam.
Tijdens de behandeling is het gebruik van deze
producten, evenals roken, af te raden.

7. Kan ik alles eten en drinken tijdens de
bleekbehandeling?
Nee, door het bleken wordt het glazuur van de tanden
en kiezen iets poreuzer. Dat is tijdelijk. Het glazuur

Jeroen Claes

WEEKOVERZICHT
STEUNPUNT
DE JAGUAR
Maandag:
9.30-11.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-16.30 uur
Dinsdag:
9.30-11.00 uur
9.30-10.30 uur
9.45-10.30 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.00 uur
20.00-23.00 uur
Woensdag:
8.00-12.30 uur
9.30-11.00 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.00 uur
15.00-15.45 uur
15.45-16.30 uur

Spellenmorgen
Eetpunt Welzijn Eindhoven
Kaart- en biljartclub

Ontmoetingsactiviteit
Gymnastiek
Bloedafname- en
trombosedienst
Eetpunt Welzijn Eindhoven
Kienen
Bridgeclub de Jaguar

Donderdag:
9.30-11.00 uur
9.45-10.30 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.00 uur

Vrijdag:
9.30-11.00 uur
Pedicurepost (om de twee
weken)
Knutselen
Eetpunt Welzijn Eindhoven
Sjoelclub
Gymnastiek allochtone
vrouwen Welzijn Eindhoven
Gymnastiek 55 plussers Welzijn
Eindhoven

12.00-13.00 uur
14.00-16.30 uur

Zondag:
9.30-11.00 uur

Ontmoetingsactiviteit
Bloedafname- en
trombosedienst
Eetpunt Welzijn Eindhoven
Handwerken en kaartenmaken
Rode Kruis

Diverse activiteiten, zoals
darten
Eetpunt Welzijn Eindhoven
ANBO Kienen (om de twee
weken)

Koffie- en theedrinken en
barakclub
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Waar een
waar is,
is een wet
Als ik dit schrijf is het begin
augustus. Het wil nog maar niet
echt zomeren. Het is nu al weer
enkele dagen bewolkt, en ook de
vooruitzichten zijn niet om over
naar huis te schrijven.
Voor een fijnbesnaarde ziel als
die van mij is zoiets een last,
beste wijkgenoten. Ik heb licht
nodig, veel licht. Als Moeder
Natuur ons een aantal bewolkte
dagen op rij voorschotelt, dan
begin ik te verleppen. Mocht u
dan ook al lezende vinden dat
mijn stukje dit keer wat somber
uitvalt, dan verzoek ik u
ootmoedig om het bovenstaande
in uw oordeel mee te laten
wegen.
Laatst luisterde ik naar een
radioprogramma. Dat ging over
de Warenwet. In die wet is
vastgelegd wat we verstaan
onder kwaliteit van waren. De
Warenwet zelf, zo leerde ik, is
een raamwet. Hij is dus heel
algemeen gesteld. De ‘details’
worden geregeld bij algemene
maatregel van bestuur. Die wijzig
je namelijk veel makkelijker dan
een wet.
“Erg leerzaam”, gaapt u wellicht,
”maar wat wil je daar nou mee,
Gijsz?” Wel, naar aanleiding van
dat programma ben ik gaan
nadenken. Zo’n Warenwet is een

mooi ding, zou je zeggen. Wij, de
consumenten, worden in
bescherming genomen tegen
onverlaten die het niet zo nauw
nemen met de kwaliteit van onze
levensmiddelen. Een goede zaak,
nietwaar? En toch iebelt er iets.
Toch bekruipt mij dat
ongemakkelijke gevoel dat die
bescherming maar beperkt is.
Dat de wet nog ruimte biedt voor
gesjoemel.
Dat bleekroze, met water en
eiwitoplossing volgespoten
kwakje, dat u in gele plastic
bakjes in de supermarkt lillend
tegemoet flubbert, mag wettelijk
worden verkocht als ‘kipfilet’.
Neem maar van mij aan dat, als
die filet zo werkelijk aan de kip
zou zitten, deze zou klotsen in
plaats van kakelen.

Denkt u bij ‘gerookte vis’ aan
ambachtelijke rookkasten met
smeulende krullen beukenhout,
waarboven bekwame vaklieden
de vers gevangen delicatessen
naar een nieuw hoogtepunt
voeren? Vergeet het maar! Bij de
smaakstoffenboer kunt u potten
‘rookaroma’ kopen. Smeer daar
uw zalm mee in en u mag het
wettelijk als ‘gerookte zalm’ aan
de man brengen. Zo zijn er
tientallen voorbeelden.
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de schimmige handel en wandel
van obscure lieden. De wet wordt
hier als de beschermheilige Sint
Belazeria van Vernaaijen, onder
wiens geschutspatronaat een
onzalig verbond van
levensmiddelentechnologen en
winst-maximaliseerders zijn
stuitende gang kan gaan!
Er is overigens niets nieuws
onder de zon. In de Romeinse
oudheid was de god Mercurius
de god van de transacties.
Telkens als iets van eigenaar
wisselde, stond die handeling
onder zijn bescherming. Dat gold
voor de eerlijke handel, waarbij
de een geld krijgt voor zijn waar
en de ander waar voor zijn geld.
Maar ook voor de dieverij,
waarbij de een zich ten koste van
de ander verrijkt middels ordinair
jatwerk.
Ook in de Oudheid besefte men
reeds dat er een grijs gebied
bestaat waar het één geleidelijk
overgaat in het ander. Het lijkt
soms wel of onze moderne
Warenwet Mercurius’ taak heeft
overgenomen.
Buiten is het zachtjes gaan
regenen. Binnen heeft mijn
stemming de matzwarte kleur
aangenomen van rookaroma. Of
wacht eens…… zie ik daar in de
verte toch een stukje blauwe
lucht? Hoe dan ook: als de herfst
een beetje zonnig wil uitpakken
beloof ik voor de volgende keer
een vrolijk stukje.
Gijsz.

Is dat bescherming van de
consument? Zo bekeken biedt de
warenwet juist een vrijplaats aan
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hand van hun website gepresenteerd .Marlie
Bongaerts, sinds kort ons contact met de Gemeente
Eindhoven, stelde zich voor en Ton van Schaik
(Bewonersplatform Stratum) informeerde ons over de
laatste ontwikkelingen binnen Stratum. Wellicht
stimuleert deze dynamiek u, indien u er op 8 april jl
niet bij was, in 2009 de schade in te halen door wel
present te zijn op de ALV. Het bestuur blijft deze
dynamiek zoeken.
Bestuur: Dit bestaat nu uit 3 personen, voorzitter,
secretaris en penningmeester, waarbij de
ledenadministratie is uitbesteed aan Gerard van
Rossum. Naast alle lopende zaken van de vereniging
houden we contact met de commissies: in ieder geval
hebben we één keer per jaar een vergadering met die
commissies, te weten Belangenbehartiging (BB),
Activiteiten (ACT) en Communicatie (COM).
Daarnaast verzorgen we de viering van de ontsteking
van de kerstboom (als deze is hersteld) en
onderhouden we contacten met andere buurt- en
bewonersverenigingen en “last but not least” met de
gemeente Eindhoven.
De commissies en de groep “buurtpreventie (BP)“ :
Algemeen : De commissies kennen elk nog 3 à 4 leden.
De commissieleden willen graag contact hebben met
zgn. actieve leden, die hand- en spandiensten voor het
werk van deze commissies willen verrichten. Het
bestuur wil u graag oproepen hieraan gehoor te
geven. Het gaat om hulp en tijdelijke taken, terwijl de
verantwoordelijkheid voor het werk van de
commissies bij de genoemde commissieleden blijft. De
groep Buurtpreventie heeft al 6 buurt– en
straatcoödinatoren.

Zomer 2008, de bewonersvereniging Gijzenrooi na
de A.L.V.
In deze zomertijd, met velen op vakantie, kijken we
terug op een goede A.L.V. van 8 april jl. Er waren 28
leden en dat is weliswaar weinig op ca. 650 leden,
maar de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.
Zo werd het een levendige vergadering, waarin Marc
Melters de vrijwilligerspenning kreeg uit handen van
wethouder Mary Fiers en Truus van Vessem tot
secretaris van de BG werd gekozen. Behalve de
presentaties door de contactpersonen over hun
Commissies, werd de activiteit “Buurtpreventie” door
Johàn Blaazer en webmaster Frank vd Wielen aan de

Met de commissie Belangenbehartiging (BB) heeft het
bestuur een vergadering gehad op 26 maart jl.
Speerpunten in deze commissie zijn de
waterproblematiek versus waterrijk natuurgebied,
verkeersveiligheid, onderhoud openbare ruimte,
speelgelegenheid en wijkverfraaiing. Met Marlie
Bongaerts heeft BB inmiddels een goed contact
gekregen. Zij is de contactpersoon van de gemeente
Eindhoven voor o.m de uitvoering van zaken m.b.t. de
genoemde speerpunten. Elk jaar wordt geprobeerd
twee maal een wijkschouw (met Marlie Bongaerts en
andere verantwoordelijken van de gemeente
Eindhoven) te houden.

>>
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De wijkschouw wordt door BB o.a. per fiets in de wijk
gehouden. Het gaat erom vragen op het gebied van
bovengenoemde speerpunten aanschouwelijk te
maken en zo beter verder met de gemeente te kunnen
bespreken.
Met de commissie Activiteiten (ACT) overlegt het
bestuur na de zomer. Zoals u al in het vorige Zegje
heeft kunnen lezen, staan activiteiten zoals de
Vennendag (in juni geannuleerd) en de Zeskamp
onder druk. Toch heeft de commissie ACT kans gezien
genoemde Zeskamp te organiseren. Wel zou deze
commissie graag zien dat nog meer mensen zich
aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten.
Het bestuur verzoekt u daartoe zich voor genoemde
hulp zo veel mogelijk op te geven bij de commissie
ACT. Geeft u a.u.b. op bij Mariëtte Mooren. Zo kan de
Zeskamp ook dit jaar weer een feest worden.
Met de commissie Communicatie (COM) zal het
bestuur op 30 september haar jaarlijks overleg hebben.
Een goede communicatie via Zegje en website is erg
belangrijk voor onze bewonersvereniging. De
commissie is kleiner geworden, maar de inzet van de 4
commissieleden is groot. Afzonderlijk, maar wel nauw
betrokken bij Communicatie, krijgen nieuwe bewoners
van Gezina Derks een welkomstpakket. Door een door
Gerard van Rossum verbeterde ledenadministratie en
een verbeterde doorstroming van gegevens van de
gemeente Eindhoven kan de verspreiding van deze
pakketten meer op tijd en vollediger gebeuren.
Annex aan de commissie BB is de groep
“Buurtpreventie”. Via onze website wordt naar een
aparte site voor deze groep (via een link) verwezen. Er
zijn reeds 6 buurt- en straatcoördinatoren. Deze groep
is enthousiast bezig: zie ook hun site via de link onder
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Buurtpreventie op www.gijzenrooi.nl en het Zegje van
maart 2008 op pagina 7. Deze pagina is ook op de site
van Gijzenrooi te vinden.
Extern: Gemeente Eindhoven (EHV): we hebben
contact met Marlie Bongaerts. Het bestuur heeft twee
maal per jaar met haar een overleg om de algemene
zaken betreffende de BG te bespreken. Specifieke
wensen op het terrein van BB worden door deze
commissie rechtstreeks met haar besproken. Hierover
blijft het bestuur geïnformeerd. Ook namen we deel
aan een door EHV georganiseerde avond over de “de
sociale vraag” in Stratum, waarin o.m. de vraag naar
verjonging van verenigingen ter sprake kwam. Tevens
is toen inspraak geweest over de inrichting van de
toekomstige nieuwbouw van de Tivolikerk. Deze
avond werd druk bezocht..
Buurt- /Bewonersverenigingen: met de
bewonersvereniging “Putten” zullen we vroeg in 2009
een eerste contact hebben. Voor velen daar verwachten
we dat de bouwperiode dan zowat ten einde is.
Met “Schuttersbosch” is een 2de overleg in 2008 nog
niet georganiseerd. Wij hopen daar dit jaar nog aan toe
te komen. Met “Tivoli” verwachten we dit jaar de
viering van de ontsteking van de kerstboom weer te
kunnen organiseren. Als BG zijn we ook betrokken bij
de organisatie van de wijk- en pleinfestivals, zoals die
op het St. Bonifaciusplantsoen en het Gerardusplein.
Op het Gerardusplein vindt dit jaar op 7 september
zo’n festival plaats: “Stratum BinnensteBuiten”.
Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging Gijzenrooi
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Schrijf je in:
6-kamp
21 september.
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