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Evenementenkalender 2016/17
Wat? Wanneer? Waar?

Wandelen in Gijzenrooi zondag
10:00-12:00

START BUSHALTE BUNDERKENSVEN,
iedere eerste zondag van de maand

Div. activiteiten Burendag 25-9 Buurtven/Eijerven

Lampionnenoptocht 29-10 Verzamelen op het buurtven

Kerstboom ontsteking 11-12 Kerstboom Diepmeerven

Kinder-oudjaar 31-12 Buurtven/Eijerven

Cultuur bij je Buur 17-2-2017 Div. locaties

In dit nummer o.a.:

P04 Alles over Burendag

P06 Veiligheids-zomertour
  door Gijzenrooi 

P06 Adopteer een Straat: 
  Oproep!
   
P07 Gijsz haalt persoonlijk Rio
  naar Gijzenrooi

P08 Wat is een ‘DIGITOLK‘?
  Peter weet het!

P09 Midzomeravond 2016
  Terugblik

P10 Cultuur bij je Buur
volgend jaar

  op 17 februari 2017 

P13 Aanmeldformulier Burendag
 (Maar liever via de website!)

Denk aan de contributie!
Het lidmaatschap kost maar € 3,50 per kalenderjaar per 
huishouden.

De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u over-
maken naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersver-
eniging Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2016 én uw adres.

Bekijk ook de vernieuwde website!
Op de website is van alles te vinden: een forum, artikelen 
die het niet tot in het Zegje hebben gehaald, actuele me-
dedelingen, foto’s van activiteiten etc.
Het adres is hetzelfde gebleven: www.gijzenrooi.nl.

Bloedafname 
Met ingang van 22 juli j.l. is er geen bloedafname meer 
mogelijk in de “Jaguar”. In het gezondheidscentrum SGE 
Stratum in de Thomas à Kempislaan (nr. 20-01) kan men 
nog terecht. Elke werkdag, maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 10.15 uur.



Burendag zondag
25 september!

Op zondag 25 september vieren we burendag 
in onze wijk. Na het succes van het jubileum 
vorig jaar hebben we een leuk programma 
georganiseerd voor jong en oud. Maak er dit jaar 
een leuke burendag van, ontmoet je buren en 
andere wijkgenoten en meld je aan voor één of 
meerdere activiteiten in de wijk!

Voor de activiteiten is het nodig om je aan te melden. 

Aanmelden activiteiten uiterlijk
zondag 11 september.

Inschrijven kan (bij voorkeur) digitaal via onze site: 
www.gijzenrooi.nl of met het formulier op pag. van 
dit zegje. Aanmelden voor de vrijmarkt gaat niet via 
de website maar rechtstreeks via vrijmarkt@gijzenrooi.
nl. 

Aan de BBQ en de High Wine zijn kosten verbonden. 
Betaalgegevens staan op het inschrijfformulier op de 
website.

Voor alle activiteiten geldt dat ze starten en eindigen 
op het Buurtven (veldje hoek Schaapsloopven/
Eijerven).

Uiteraard ben je ook van harte welkom wanneer je 
niet wilt deelnemen aan één van de activiteiten. 

Onder het genot van een drankje is het een mooie 
gelegenheid om bij te praten met je wijkgenoten.
Het programma is als volgt:

Voor de kinderen is er vermaak aanwezig (een 
luchtkussen o.i.d.).

Hopelijk tot ziens op zondag 25 
september!

Hieronder nog een korte 
omschrijving van alle 

activiteiten:
Natuurwandeling
Verzorgd door Mari de Bijl van het Brabants
Landschap.

Tijd Activiteit Korte omschrijving Kosten
Ochtend
9.30 Ontvangst Start de dag met een kop koffie of thee met vlaai Gratis
10.00 Natuurwandeling Wandelen in de natuur met Mari de Bijl Gratis
10.00 Recreatieve fietstocht Leuke tocht van ongeveer 25 km Gratis
10.00 MTB MTB tocht met wijkgenoot Pieter van der Marel Gratis
Middag
13.00 Bridgedrive Gezellig een keertje bridgen met wijkgenoten Gratis
13.00 Kubb spel Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt 

gespeeld. Iedereen kan meedoen, jong en oud.
Gratis

14.00 Vrijmarkt Een leuke mogelijkheid om buurtgenoten de 
gelegenheid te geven om voor een zacht prijs-
je speelgoed, kleding, boeken, serviesgoed en 
allerlei andere spullen te verkopen en te kopen.

Gratis

15.00 High Wine Wijnproeverij met witte en rode wijnen verzorgd 
door de inmiddels voor ons bekende wijnhandel 
Piters

€ 7,50

18.00 BBQ Verzorgd door een keurslager. Volwassenen 4 
stuks vlees, kinderen 2 stuks vlees. Vegetariërs 
welkom.

€ 7,50
Kinderen tot 12 jaar 
€ 4,00

19.00 Einde

Het programma is als volgt:
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Voor jong en oud genieten van de natuurwandeling 
door de Gijzenrooise Zegge.

Recreatieve fietstocht
Heerlijk fietsen op zondagmorgen, dat kan, of u 
nu alleen bent of met uw hele gezin, iedereen mag 
meedoen, gezellig en niet gehaast. Verzamelen om 
10.00 uur. We rijden weer een mooie route in de 
Eindhovense omgeving van ± 25 kilometer.

MTB (mountainbiken)
Begin de zondagochtend sportief en ga lekker de 
bossen in met wijkgenoot Pieter van der Marel.

Kubb spel
Kubb is een gezelschapsspel dat buiten wordt 
gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen kan 

meedoen, jong en oud. Het spel wordt gespeeld op 
een speelveld van minimaal 4 bij 6 en maximaal 5 bij 
10 meter. 
De grootte van het veld kan variëren, afhankelijk 
van het aantal deelnemers en niveau van de spelers. 
Doel van het spel is om te winnen door de koning 
om te gooien. Maar eerst moeten alle kubb’s van 
de tegenstander veroverd worden. Het team dat 
als eerste alle kubb’s van de tegenstander heeft 
omgegooid en daarna de koning omverwerpt, heeft 
het spel gewonnen.

Bridge
Dat kan op onze buren/activiteitendag. Gezellig 
een keertje bridgen met wijkgenoten. We starten 
om 13.00 uur en organiseren 3 ronden van één uur. 
Per uur spelen we 8 spelletjes en tussen de ronden 
hebben we een half uurtje pauze om gezellig te 
buurten. Je kunt naar keuze aan één, twee of alle drie 
de ronden deelnemen. Per ronde organiseren we 
een aantal tafels naar gelang de animo, die er op dat 
moment is.

Vrijmarkt
Tijdens de burendag hebben we ook een vrijmarkt. 
Eindelijk weer een mogelijkheid om buurtgenoten 
de gelegenheid te geven om voor een zacht prijsje 
speelgoed, kleding, boeken, serviesgoed en allerlei 
andere spullen te verkopen en te kopen.
Iedere verkoper krijgt een eigen plekje toegewezen 
van ongeveer twee bij drie meter en daar kunnen 
artikelen worden uitgestald. Er zullen dus geen 
marktkramen zijn. Breng zelf een kleed/zeil/tafeltje/
kledingrek of iets dergelijks mee om het aanbod 
aantrekkelijk te presenteren.
Als het op 25 september regent, hebben we pech: 
geen verkopers en waarschijnlijk geen kopers. Maar 
daar gaan we niet van uit. 

De vrijmarkt is van 14.00 tot 17.00 uur op het 
Buurtven. Wijkbewoners die op die dag spullen 
willen verkopen kunnen dat vanaf vandaag 
aangeven met een mailtje aan Greetje Heijmans: 
vrijmarkt@gijzenrooi.nl.
Ook met vragen over de vrijmarkt kun je daar 
terecht.

In verband met de organisatie (is er voldoende 
belangstelling?) graag een bericht vóór 20 
september!

High Wine
Een heerlijke wijnproeverij die u weer even terug 
aan uw vakantie laat denken. Uw smaakpapillen 
worden weer op de proef gesteld. Het maakt niet 
uit of u een beginner of kenner bent, iedereen 
is welkom. Een leuke middag gegarandeerd. 
Kindervermaak in de trant van een luchtkussen 
wordt verzorgd, zodat iedereen de kans krijgt om 
mee te genieten terwijl de kinderen fijn in de buurt 
kunnen spelen. Een win-winmiddag. Kosten € 7,50 
p.p.

BBQ
We sluiten de burendag af met een gezellige 
barbecue voor iedereen. De barbecue wordt 
verzorgd door een keurslager. Voor volwassenen 
zijn er 4 stukken vlees en voor kinderen 2. Er is ook 
gedacht aan de vegetariërs. Kosten € 7,50 p.p. en € 
4,00 voor kinderen tot 12 jaar.

Tot slot
Heb je nog vragen? Mail dan naar activiteiten@
gijzenrooi.nl. Mocht je problemen hebben met 
aanmelden, bel dan het secretariaat (na 20.00u).



BUURTPREVENTIE 
ZOMERTOER

Op dinsdagavond 5 juli zijn we met 10 
lopers op pad gegaan door onze wijk voor de 
ZOMERTOER. Dus op die avond waren er 
extra veel gele hesjes op straat!

Het initiatief hiervoor ging uit van de gemeente 
Eindhoven om in de vakantieperiode extra aandacht 
te besteden aan het voorkomen van inbraken.

We startten bij Wiefse thuis onder het genot van een 
kopje koffie met cake. Daarna zijn we anderhalf uur 
gaan lopen. Er was al een melding binnen gekomen 
over een gevallen ladder bij een huis van iemand 
die met vakantie was. Daar zijn we even gaan kijken 

en hebben we de brief “MAAK HET INBREKERS 
NIET GEMAKKELIJK” in de bus gedaan. Verder lag 
onze wijk er vredig bij. Er stonden hier en daar wat 
ramen open, maar de bewoners waren thuis.

Wel viel het ons op dat het gangetje achter het 
Lisven er niet erg veilig uitziet, weinig verlichting, 
veel begroeiing en het kan niet worden afgesloten.
Tegenwoordig zie je in andere wijken vaak een 
poort. 

Het is fijn om te constateren, dat we in zo’n mooie 
rustige wijk wonen. Daar draagt de Buurtpreventie 
aan bij. Wilt u ook meedoen? 
Meld u dan aan bij Jos van Dijk. Dat kan via e-mail: 
gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl.

Alda Denneman

“Adopteer een straat”
In het vorige Zegje stond een stuk over de actie “Adopteer een 
straat”. Inmiddels zijn er in Eindhoven 126 straten geadopteerd. 
Helaas blijft Gijzenrooi nog een beetje achter: slechts vier straten 
zijn geadopteerd, waaronder twee lange doorgaande straten, het 
Diepmeerven en het Bunderkensven. Is het je al opgevallen dat 
die straten er echt goed uit zien? Ongeveer één keer per week 
zo’n twintig minuten lopen en alle blikjes, lege sigarettenpakjes en 
plastic zwerfvuil zijn weer opgeruimd. Het voelt goed om mee te 
helpen aan een schonere wijk.

Wil je ook meedoen? Kijk dan op de website “Adopteer een straat” 
of stuur mij een mailtje en ik vertel je over mijn ervaringen en over 
de ondersteuning die je kunt krijgen.

Greetje Heijmans
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Verbroedering M/V
Wanneer het zijn eigen gang mag gaan, 
dan voelt mijn natuurlijk bioritme zich in het 
algemeen beter thuis tussen de avondmensen 
en in het nachtdierenverblijf dan tussen de 
vroege vogels, beste wijkgenoten. Een kwestie 
van mijn genenpakket, denk ik. Als u in 
Wikipedia zoekt op ‘melatonine’ dan krijgt u het 
basisidee wel min of meer te pakken.

Een enkele maal vind ik het weleens jammer. 
Die keren dat ik wel vroeg wakker ben, kan 
ik namelijk erg genieten van een mooie 
zonsopkomst. Maar het heeft ook zo zijn 
voordelen. Bijvoorbeeld als het tijdsverschil met 
Rio de Janeiro 5 uur bedraagt. En dan begrijpt 
u natuurlijk dat dit stukje werd geschreven toen 
de Olympische Spelen nog in volle gang waren.

‘Sport verbroedert’. Ik hoor het mijn vader 
nog zeggen. Hoewel, als er eens een keer 
iets vervelends gebeurde, een vechtpartij in 
het speelveld of daarbuiten bijvoorbeeld, dan 
hoorde ik hem ook weleens brommen ‘sport 
verloedert’. 

Opmerkelijk eigenlijk, die zegswijze van 
‘sport verbroedert’. Ik bedoel: waarom 
is het niet geworden ‘sport verzustert’? 
Wel, de geschiedenis kan het ons leren. 
Als we bijvoorbeeld terugkijken naar de 
oorspronkelijke Olympische Spelen, in het 
oude Griekenland. Net als nu moesten de 
deelnemende atleten toen een eed afleggen. 

Ze moesten zweren ‘vrije mannen te zijn, 
nooit de wet te hebben overtreden en zich 
tien maanden lang tot het uiterste te hebben 
voorbereid’. Vrije mannen…. Heeft u hem door? 
De Spelen in de Oudheid waren niet bedoeld 
voor vrouwen en niet voor slaven. Die mochten 
simpelweg niet meedoen! De oude Griekse 
beschaving mag dan misschien ten grondslag 
liggen aan de huidige Europese, maar op dit 
punt bijvoorbeeld hebben we toch maar mooi 
een stevige verbeterslag gehaald over het 
origineel!
En ons goede Gijzenrooi is daar een mooi 
voorbeeld van. Onze activiteiten, of dat nou 
sportieve zijn of andere, zijn er voor iedereen. 
Ze verbroederen, ze verzusteren en ze halen bij 
momenten het kind weer in je boven. In jong 
en oud, trouwens. Bekijkt u maar eens wat 
fotoreportages van activiteiten, op ons recent 
zo fraai vernieuwde website. Als u die foto’s 
ziet dan kan ik de retorische vraag ‘Need I say 
more?’ wel achterwege laten.

Een nieuw voorbeeld zit eraan te komen. 
Onze wijk maakt zich op voor de ‘Burendag’, 
op zondag 25 september. Een en ander zal 
weer een scala aan leuke activiteiten te zien 
geven, waarover ongetwijfeld meer in dit Zegje. 
Typisch weer iets vóór en dóór onze hele wijk. 
Wat mij betreft: ik verheug me nu al!

Broeder Gijsz



Mag ik aan u voorstellen

PETER ROOSENBOOM
“DIGITOLK”

Peter woont al ca 16 jaar in Gijzenrooi, is ge-
pensioneerd en sinds enkele jaren coördinator 
van “Digitolk Stratum”.

Wat is “Digitolk” eigenlijk?
Een stichting met vestigingen in Woensel en Stra-
tum waar mensen uit de buurt terecht kunnen voor 
o.a. computer- of fotocursussen, met vragen over 
computer of tablet, of met problemen daarmee.
Een cursus Windows 10 duurt 9 lessen van 2 uur en 
kost € 70, - inclusief boek.
Voor uitgebreidere informatie en foto’s kunt u te-
recht op www.digitolk.nl

Peter heeft met 15 vrijwilligers (waarvan er diversen 
uit Gijzenrooi komen!) een gezellige werkplek in 
buurthuis ’t Akkertje aan de Heezerweg 452.  

Op maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur biedt hij 
met ca 6 man een Helpdesk aan voor (gratis) klei-
ne reparaties aan hardware, virussen verwijderen 
of andere problemen met betrekking tot digitale 
media.

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur en 
op zaterdagochtend van 10.00 – 12.00 uur is er een 
zogenaamde “Inloop”. Dan kunnen bezoekers oe-
fenen op de computers en vragen stellen, ook over 
gebruik van tablets, iPads etc.
Vanaf september starten er weer 2 cursussen. Bij 
voldoende belangstelling wordt er een extra cursus 

ingelast en vanaf januari starten er weer nieuwe.
Peter heeft het prima naar zijn zin in ’t Akkertje. 
Hij is daar minstens tweemaal per week en vertelt 
enthousiast over het grote aantal activiteiten dat er 
plaatsvindt zoals yoga, fitness, schilderen, dansen, 
kienen, kaarten en dus ook “zijn eigen Digitolk”. 
Tevens is er een jongerencentrum gevestigd.

Hij benadrukt dat het niet alleen een wijkgebouw 
of buurthuis is voor Tivoli of Stratum. Het is een 
activiteitencentrum voor alle bewoners uit de om-
liggende wijken, zoals die ook genoemd zijn door 
wijkagent Rob Panjoel en wijkverpleegster Deanne 
Huigen in onze vorige nummers. Dus ook uit ons 
eigen Gijzenrooi!

Peter vertelt vervolgens hoe hij zich zorgen maakt 
over het voortbestaan van dit gezellige buurthuis.
Er is een streven om het beleid en beheer meer en 
meer in handen te geven van de mensen uit de wij-
ken zelf. Het buurthuis Kastelenplein schijnt hier al 
een aardig eind mee op weg te zijn.
Ook binnen ’t Akkertje zijn de diverse gebruikers-
groepen al druk in overleg, maar Peter hoopt dat 
er binnen Gijzenrooi geïnteresseerden zijn die zich 
hier mee willen bezighouden.
Het zou immers zonde zijn als zo’n goed draaiend 
wijkgebouw, met zoveel prima voorzieningen, op 
den duur zou verdwijnen. 

Maar in ieder geval bent u van harte welkom bij 
“Digitolk” voor al uw digitale vragen of digitale 
problemen!

Hanneke M.
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Ja, een feest was het, zaterdagavond 16 juli! Weer-
tje, sfeertje, muziek, toneel, barretje.
Het begon al direct met de kinderactiviteiten: 
breien, bouwen en bakken, maar dan wel ff an-
ders. Breien met je vingers, bouwen voor de 
vogels en bakken van je eigen stokbrood op een 
heus houtvuur.

Daarna het wagenspel van het Ariëns Toneel, 
Diagnose K.I.N.D. Herkenbaar en vol overtuiging 
gespeeld. Drukdoenerij door ADHD? Pillen om te 
kalmeren? Smijt ze de deur uit! Zelfs ik kreeg de 
neiging om alle pillen in huis weg te gooien. En dat 
wil wat zeggen voor een ex-verpleegkundige.

Tot slot een gezellig terras met op het podium de 
bands Baker-Miller Pink en Go Rome.
Relaxed, sfeervol, gezelligheid, een drankje en een 
avond om nooit te vergeten. Meer heb je niet nodig. 

Zó moet een midzomeravondfeest er altijd uit zien. 
En het bleef nog lang gezellig in Gijzenrooi….

Truus van Vessem

Naschrift van de organisatie: 
We willen ook hier nog maar eens de vele vrijwilli-
gers, het bestuur van Bewonersvereniging Gijzen-
rooi en medewerkers van Stichting Tivoli i lov iT 
bedanken voor alle hulp en ondersteuning bij het 
tot stand brengen van deze prachtige 4e editie van 
de Midzomeravond. Het was fantastisch om ieder-
een te zien genieten. Tot volgend jaar! 

Zet u de Midzomeravond van volgend jaar vast in 
uw agenda: zaterdag 8 juli 2017.

Mede namens het bestuur, 
Margreet, Janco en Erik - organisatie Midzomeravond

Midzomeravond 2016

Bridgen in uw wijk!
In de maanden september tot en met mei wordt er iedere dinsdagavond gebridged in De Jaguar. De groep 
bestaat uit een divers gezelschap van beginnende en gevorderde spelers.

Wij zoeken mensen die met ons een kaartje willen leggen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

José van Wanroij



Na een succesvolle derde editie in februari dit 
jaar, organiseert Bewonersverenging Gijzenrooi 
op vrijdagavond 17 februari 2017 de vierde 
editie van Cultuur bij je Buur. Mensen die 
graag hun kunsten willen vertonen en mensen 
die hun huiskamer beschikbaar willen stellen, 
kunnen zich nu al aanmelden via een mailtje 
aan: info@jandenneman.com.

Cultuur bij je Buur is een evenement door en voor 
onze buurtbewoners. Buurtgenoten bezoeken op 
die avond drie huiskamers waar een optreden 
plaatsvindt, verzorgd door één of meer buurtbewo-
ners. Naast het genieten van de cultuur heb je ook 
de kans om andere buurtbewoners te ontmoeten. 
Tussendoor wandel je naar je volgende adres waar 
men je opwacht met een drankje en een hapje. 

De vorige edities van Cultuur bij je Buur bleken 
een gouden formule te zijn. We genoten van veel 
talentvolle en creatieve buurtbewoners, zangers, 
dichters, muzikanten en schilders op een tour langs 
verschillende huizen.
Je ziet andere bewoners als artiest, als luisteraar en 
kijker in het publiek of als gastheer of gastvrouw in 

de verschillende huiskamers. 
We zijn druk bezig met het programma voor 17-2-17. 
Zo komt er waarschijnlijk:
- een trio met Brabantse chansons
- een klassiek kwartet met blazers uit Gijzenrooi en

Limburg
- een trio met hits uit de jaren 60 en 70 
- misschien een koor met wereldmuziek
Maar we hebben nog veel meer optredens nodig.

We roepen daarom buurtbewoners op om solo of in 
een groep drie keer een optreden te verzorgen van 
ongeveer 30 minuten met bv.
- muziek (bijvoorbeeld klassiek, jazz, folk, singer-

songwriter, unplugged pop)
- drama (bijvoorbeeld een eenakter, een mooi

verhaal)
- kleinkunst (een stand-up, of een buut)
In iedere groep moet minstens één buurtbewoner 
meedoen, maar niet de hele groep hoeft natuurlijk 
uit Gijzenrooi te komen.We gaan voor deze optre-
dens uit van een goed amateurniveau.
Na de aanmelding nemen we contact met u op over 
de aard en inhoud van de optredens.

We roepen andere buurtbewoners op om hun
kamer beschikbaar te stellen voor een huisconcert of 
ander optreden. Uw huiskamer moet daarbij groot 
genoeg zijn om ruimte te bieden aan een groep 
van ongeveer 20 tot 25 luisteraars / kijkers. Van de 
organisatie (en de bewonersvereniging) krijgen de 
gastgezinnen een vergoeding voor het schenken van 
koffie of een drankje.

In het volgende Zegje hopen we de verschillende 
acts te kunnen presenteren. Op een lijst kan ieder 
dan een voorkeur aangeven van optredens. Hier-
mee krijgt iedereen zijn of haar individuele tour van 
3 optredens in 3 huiskamers op één avond tijd. 
De organisatie stemt af met alle mensen die optre-
den, met de gastheren en gastvrouwen en maakt 
een planning waarin het publiek zoveel mogelijk de 

Cultuur bij je Buur
volgend jaar op

17 februari 2017
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keuzes krijgt van hun voorkeur. 
Dus nogmaals ons verzoek: niet te bescheiden of 
verlegen, mail ons uw bijdrage aan Cultuur bij je 
Buur 2017!

Verdere informatie is te krijgen bij Greetje Heijmans, 
Erik van Dijck of Jan Denneman.

Motiveer daarom je huisgenoot, je buurvrouw, je 
kennis en laat ze reageren door een mailtje te sturen 
aan: Jan Denneman. 

“Zorg Samen Buurt”
Wij zijn “iets” begonnen en hoe het zich gaat ont-
wikkelen? Daar kan iedereen invloed op hebben!
Onder de noemer “Zorg Samen Buurt” zijn er in 16 
Eindhovense wijken al initiatieven gestart, gericht 
op ouderen. Elk initiatief heeft een eigen vorm. In 
sommige wijken (zowel in Eindhoven als in andere 
steden) bestaan deze initiatieven al langere tijd.

Samen wonen en samen ouder worden in je eigen 
buurt, hoe fijn zou dat zijn… daar gaat het om. 
Mensen die elkaar kennen -of leren kennen- in hun 
eigen buurt en die voor elkaar klaar willen staan 
en zorg willen dragen. Dat kan door 
elkaar (op kleine schaal) te steunen. 
Door van elkaars kwaliteiten of exper-
tise gebruik te maken, waar dat nodig 
en/of gewenst is, in welke vorm dan 
ook.
 
We weten nog niet hoe “Zorg Samen 
Buurt” in ons Gijzenrooi eruit gaat 
zien. Dat zouden we graag met onze 
medebewoners willen uitzoeken. Wij, een tiental 

bewoners van Gijzenrooi, willen (om te beginnen) 
55-plussers uit de wijk vragen om mee te komen 
praten. En die ook graag andere 55-plussers uit de 
wijk, die zich door deze oproep aangesproken voe-
len, uitnodigen. 
Voelt u zich/voel jij je aangesproken? Kom dan 
op 29 september om 20.00 uur naar “De Jaguar”, 
Jaguarstraat 2 om met ons te brainstormen over wat 
“Zorg Samen Buurt” in Gijzenrooi kan betekenen. 
Geen idee is te gek!
 
Dus: 29 september om 20.00 uur in “de Jaguar”.
Graag tot dan!

Oproepje:

Wie heeft er belangstelling voor Engelse conversatielessen in de wintermaanden, privé 
of in kleine groepjes van 3 à 4 personen? 

Voor inlichtingen, mail uw gegevens en wensen naar hanneke.michel@upcmail.nl



Aanmeldingsformulier Burendag 25-9-2016

Naam   ………………………………………………………………………………………….……

Straatnaam  ………………………………………………………………  Huisnummer ……..…

Telefoonnummer …………………………………………………………………………………………….....

Emailadres  …………………………………………………………………………………………….....

Natuurwandeling       Aantal deelnemers 
Wandeling in de natuur (10:00 uur). Gratis activiteit

Fietstocht         Aantal deelnemers
Leuke fietstocht van 25 km (10:00 uur). Gratis activiteit

MTB tocht        Aantal deelnemers 
MTB tocht met Pieter van der Marel (10:00 uur). Gratis activiteit

Bridge         Aantal deelnemers 
Bridgen met wijkgenoten (13:00 uur). Gratis activiteit 

Kubbspel        Aantal deelnemers 
Gezelschapsspel voor jong en oud (13:00 uur), Gratis activiteit

Highwine        Aantal deelnemers
Kosten € 7,50 per persoon. (15:00 uur) Alleen volwassenen. 

BBQ         Aantal volwassenen
Kosten € 7,50 per volwassene. (18:00 uur)

BBQ       Aantal kinderen (tot 12 jaar)
Kosten € 4,00 per kind. (18:00 uur)

BBQ       Aantal volwassenen (vegetarisch) 
Kosten € 7,50 per volwassene. (18:00 uur)

BBQ       Aantal kinderen (vegetarisch)
Kosten € 4,00 per kind. (18:00 uur)

Inleveren op Bunderkensven 29, en het bedrag bij voorkeur overmaken naar 
NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi o.v.v. Burendag 
(of afrekenen bij inleveren).

11www.gijzenrooi.nl



HET GIJZENROOISE ZEGJE12

Bent u al lid van de
bewonersvereniging?

NEE? DAN ROEPEN WIJ U OP OM DAT WEL TE WORDEN! 
DE BEWONERSVERENIGING IS ACTIEF VOOR DE WIJK. 
ZIJ ZORGT VOOR EEN LEEFBARE WIJK WAAR HET PRETTIG 
IS OM TE WONEN. DIT DOEN WIJ O.A. DOOR REGELMATIG 
OVERLEG MET DE GEMEENTE EINDHOVEN. HET IS BE-
LANGRIJK DAT WIJ EEN RELEVANTE GESPREKSPARTNER 
BLIJVEN DIE VEEL BEWONERS VERTEGENWOORDIGT. 
HOE MEER LEDEN, HOE GROTER ONZE STEM!

Verder zorgt de bewonersvereniging via de diverse commis-
sies voor o.a. veiligheid, leuke activiteiten voor jong en oud en 
een duurzame wijk. Vier keer per jaar verzorgt de commissie 
communicatie het Gijzenrooise Zegje, als lid krijgt u dit gratis 
in de bus. Hierin leest u nieuws over de wijk en de activiteiten. 
Het Zegje van september wordt altijd huis-aan-huis verspreid. 

Wilt u ook dat deze zaken door kunnen blijven gaan? Wees 
dan solidair en word lid!
Voor het geld hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap kost 
maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden.

Misschien wilt u zelf ook actief gaan deelnemen in een van de 
commissies? U bent van harte welkom!

Stuur een mailtje naar: bestuur@gijzenrooi.nl 
Vermeld hierin uw naam, adres en verdere contactgegevens. 
De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken 
naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging  
Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2015 (en 2016 etc) én uw 
adres.

Rondleiding Van Abbemuseum
Graag ben ik als gastvrouw van het Van Abbemuseum bereid een rondleiding te 
geven voor belangstellenden uit onze wijk Gijzenrooi.
Op donderdagavond is het Van Abbemuseum ook ‘s avonds open, de toegang 
voor Eindhovenaren is gratis op vertoon van hun stadspas.
Ik wil een rondleiding geven iedere eerste donderdag van de maand om 19 uur, te 
starten vanaf 6 oktober 2016.

Heb je belangstelling?
Meld je dan bij mij aan.

Met vriendelijke groet,
Tonnie Mennen


