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Ne een i nforfiàt i eb i jeenkofist, èen enquête en een thema-avond is een nieuw
nummer van het Gi jzenrooise Zegje op zi . in plaats.  In deze edi t ie v indt u
een uiteenzetting over de nieuwe organisatievorm vên de Bewonersveren i g i ng
Gijzenrooi (ÊÊ), zoals y{e nu of{icieel heten. l{e doen ook kort verslag van
de evond vèn 24 fiaart en eullen ingaan op de resultàten van de enquÉte.
Voor de duidel i jkheid hebben we een plat tegrond van de wi jk opgenomen !
wêarop plaàtsen staan eèngegeven waarnaar in dit Zegje rordt verwezen. Tot
slot plaêtsen He nog peer áankondigingen.

BehonÉrËverèni gi ng 6i jzenrooi

Vana{ nu is de bewonersorgani sat i e
6i  jzenrooi  een off ic ieel  rechts-
persoon en heet voortaan: "Bewo-
nersverenging Gi jzenrooi ", Dit
betekent dat He on?e Ëtatuten bij
de notàrÍ5 hebben gedeponeerd en
ons hebben ingesÈhreven bij de
Kàmer ven Kooohandel . Het nut van
een dergel i jke act ie is dat we als
vereniging sterker staan in noge-
l i jke jur id ische procedures, Aan-
ge: ien we als vereniging de belan-
gen wi l len behart igen van de wi jk-
bewoners in 6i jzenrooi ,  is gekozen
voor een vereniginq, waarvàn de
$i jkbeHonerg lid kunnen norden.
Als l id van de verenigi .ng hunt u
invloed ui toefenen op het beleid
en de werkwijze van de BG. Tevens
hee{t  u het recht om ur stem ui t
te brengen tÍjdens de jààrvergede-
r ing bi j  de verkiezing van een be-
stuur.

De BG wordt áIs volgt  georgani-
seerd !

+ het Dagel i jks Bestuur (DB),  be-
staande ui t  voorzi t ter,  secre-
taris en penningmeester, voert
dê Iopende werkzaamheden uit
die de vereniging draaiende
moeten houden en vertegenwoor-
diqt  de BE naar bui ten. Het DB
legt verantwoording af een het
Al gemeen Bestuur (AB) .

+ het AB, bestaande uit het DE
Àengevuld met vertegenwoordi -
gers van de werkgroepen, zorgt
ervoor dàt de werkgroepen hun
werk naar behoren kunnen uÍt-
voeren. Het AB heeft voorel eên

co6rdinerende rol en zorgt voor
de beslui tvorming binnen de BÉ.

+ de .{erkgroepen vor|sen de actieve
kernen vàn de EE. Hier ontEtàan
ideeën en vinden de neeste uit-
voerende werkzaanheden plààts.
Er is regelmat ig over leg net het
bestuur over de verschi l lende
act iv i te i ten.

a de Algeoene Ledenvergaderi ng
(ALV) is het hoogste orgaên van
de EG. Hier legt bestuur verànt-
Hoording à{ ean de leden. Ee-
slui ten van de ALV kunnen al leen
door dë ALV zel+ herroeoen wor-
cten.

Eán en ander hee{t tot gevolg dát
we vanàf nu gaan ryerken met een
Iedenbestand. Zoals hiervoor ál  is
gesteld kunnen áI lëen leden direct
en àËt ie{ invloed ui toe{enen op de
het beleid vàn de BG. Daaron is
het ven het grootste belang dat
zoveel mogel i jk bewoners ván 8i j -
zenrooi lid worden van de 86. Hoe
meer leden we vertegennoordÍ gen ,
des te sterker staan we nààr bui-
ten toe. De veranderingên hebben
ook gevolgen voor de verspreiding
van het 6i jzenrooise Zegje,  dat He
vènêf nuínmer 5 (het volgende nufi-
oer)  àl leen maar onder leden zul-
len verspreiden.

Als vereniging kr i jgen we een be-
perkte subsidie van de gemeente
Eindhoven, maar 6m de betrokken-
heid van de leden te vergroten
vragen we een contr ibut ie van Fl  .
2150 per jaar.  Het geld zal  ten
goede komÊn áán aEt iv i te i ten vên
de BG, zodat u er uí teindel i jk
zel{  Fro{ i j t  van heeft .  Dus als u
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op de hoogte l r i l t  b l i jven van de
act iv i te i ten van de BG en invloed
wi l t  u i toefenen op het werk van de
FE, IIORDT LID VAN DE BG! ! !t

U kunt lid worden door het strook-
je op de laatste pagina in te vul-
len. Per huis kan slechtE I pers-
oon ven ló jaar of ouder lid ror-
den van de 86. De leden van de BE
zullen op maêndàg 5 t/n woensdag 7
jul i ,  overdag o{ 's avonds, langs
de deur komen om uw inschr i jv ing
en contr ibut iÊ op te halen. Het
schema op de Iaatste bladzi jde
geeft  aan wie er bi j  u èan de deur
komt om het strookje en de contr i -
but ie op te halen. Als u op deze
dagen niet  thuis bent,  kunt u het
strookje en de contr ib l t t ie ook
afgeven op Raatven 4é.

Inf ornati ebi jeenkonst

0p 24 maart  j I .  hebben wi j  een
jaarvergader i ng/ i n+ ormat i ebi jeen-
konst gehouden. Het doel hiervàn
Nás het verslêg uitbrenqên ven
onze act iv i te i ten van het a{gelo-
Pen jàar en hèt verzànelen vàn op-
en aanmerkingen op ons functione-
ren. De opkomst was tot onze
bl i jdschap goedl ongeveer 120
përsonenr waarvan ongeveer 507.
toekomstige bewoners. Voor de
Iaatste groep was het verslag van
de  ac t i v i t e i t en  n ieuw,  zoda t  z i j
fieteen een goede introductie kre-
gen in het Herk vàn de BEi. Det ook
voor de huÍdige bewoners de êvond
: invol  Ha€ bleek wel ui t  de vregen
die ui t  het Dubl iek neer voren
kwamen.

De tweede helít van de evond rraÉ
gevuld met lezingen over inbráàk-
preventie en over de achtergronden
vàn Eijaenrooi. Het eerste verhaal
Nàs :o interessant dat we hebben
besloten tot  het organiseren van
een theína-avond gewi jd aan dit
onderwerp. De tweede lezing was
Ínêt nàme interèssant voor de toe-

konstige bewoners (het was groten-
deels een herhal ing van het ver-
haal vàn een jààr deàrvoor). ule
hebben de indruk dat een dergel i j -
ke evond door de bewoners als nut-
tig Hordt beschouwd, hetgeen ook
b I Í j k t  u i t  de  enquËte .  l l e  zu l l en
zeker doorgaan met dergel i jke a-
vonden met een +requent ie vàn min-
stens 1 per jaàr (o{{ ic iËle jaar-
vergader i ng ) .

EnquÉte

De enquÊte die HË in maart hebben
gehouden onder de bewoners van
Gi jzenrooi heeft een redel i jke
respons gehad. Ongeveer 157 van de
bewoners hee{t de moeite genomen
de vraqen te béantwoorden. Uit de
antsoorden bl i jkt  dat het werk van
dê BG bekend is en posi t ie{  nordt
ge*aardeerd. uok over het raadple-
gen .vàn de bewoners over al ler le i
zaken' .oordeelt  $en posi t ief .  0nge-
veer 757. van de mensen :egt dat
zi j  de zal . :en in de wi jk het l ie{st
v ia de EË geregeld zien. Een meer-
derheid van de nensen hee{t  posi*
t iève ervar ingen met de BG.

Uit  de enquÈtes bl i jkt  dat 807 van
de mensen het 6i j :enrooise Zegje
(GZ) el t i jd IÊest.  [ ' len vÍndt dat
dë  i n ío rmà t ie  du ide l i j k  en  p re t t i g
leesbaar gepresenteerd $ordt. ïe-
vÊns rs Ínén vàn mening dat er iets
vàk:er een 6Z zou nogen verschijnên
6nder voorv{ààrde dat er iets nut-
t igE te melden iE.

over de in{ormati ebi jeenkomEten
dordt ook poËi t i  e+ geoordeeld.
Ruim de hel f t  van de mensen heeft
ooi t  zo'n avond bezocht.  Vàn de-
genen diè nog nooit  op zo'n avond
geweeËt z i jn,  heeft  toch het
grootste deel er een gunstig beeld
vàn, hetgeen wel l icht komt door
positieve mond-op-nond rec I ame.

AIs eindconclusie koínt  ui t  de en-
quÊte naar voren dat u meent dat

'v
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we moeten doorgaan op de manier
zoàIs v{e be?ig zi jn,  net hier en
daer wat kleine aanpassi ngen.

Ver keer

In het vor ige Zegje heeft  u kunnen
lezen }|elke punten onze aandacht
al  hebben. Op di t  moment z i jn daar
de volEende zaken bi jgevoÊgd:

t Een aanvràag voor een drempel
in het Ráàtven (zie *  plat te-
grond) en voor een verkeerskus-
sen {=verhoogd kruispunt) op de
kruising Schaapsloopven/Ráatven
(z ie  * *  p la t teErond)  l i g t  b i j
de gemeênte.

+ Er Hàren vragen o{ het Diep-
fteerven een voorrengs$eg zou
kunnen worden, ivm de vei l ig-
heidËEituàt ie vanuit  de zi  j -
Etraten, De gemeente heeft als
react ie,  dat de snelheid van
vrrkeer op het Diepíneerven wel
omlaag :al  gaan, zodrá de Hi jk
klaar iE en al Ie z i jstraten in
gebruik z i jn.  l4ocht di t  een
probleem bl i jven dan zul len we
alsnog actie ondernefiÊn.

* hle houden zo veel nogelijt: re-
kening net het toekomsti ge
trapveld in onze plànnen voor
de ver keersËi tuàti e op deze
plek. Dit gebeurt in naur'r over-
leg rnet de werkgroep speel voor-
zieningen en de gemeente.

+ lt|e :ullen navràag doen bij de
geneente over de toekomstÍ ge
si tuat ie met betrekking tot  de
verkeerd gepleetste I antaarnpa-
len aan het Berkven lVl utters-
ven, Er ooet toch noo herbe-
straat norden.

Sinds enige ti jd hebben e,e een
nieuwe contactpersoon bij de ge-
meente, die open staat voor onxe
bElengen en vragen. lle hopen dan
ook dat alleg nu nat Eneller ver-
loopt dán voorheen.

l{e willen nognaals benadrukken dat

He ons wi l len inzetten voor al le
ber{onêrs in de wi jk '  d i t  bettkent
echter wel dát rre ván u moetên
horen wààr knelpunten l iggen. ook
voor het pleatsen van verkeersbor-
den Ê.d. kunt u bi j  ons terecht.
LAAT HET O'IS I€TENIII

9peelvoorz ieningen

De speel voorz i eni ngen Raatven/-
l'leerbergsven en Lisven El/55 (zie
i  p lat tegrond) z i jn k6rt  voor
Pinksteren geplaatst .  Er werd al
snel veel gebruik ven genàakt. l^le
wi l len er graag láng pler ier van
hebben en daarom vragen we ieder-
een een oogje in het zeil te hou-
den en eventueel corrigerend op te
treden, als di t  nodig írocht z i jn.
Deze speel voorz i eni ngen zijn spe-
ciaal  bedoeld voor k indèren tot
ongeveer I j aar.

Voor de wat oudere kinderen wordt
Írog voor de zomer het trapveld
(zl .e. .**  plat tegrond) ingezaaid en
omheinth-ln het najaar kan hier
dan gespeeld Horden. De omheining
lel  bestaen uít  deels een laag hek
en deels êen áerden }{aI met groen,
De toegeng líordt voorzien Yan een
rooster op de grond om overlast
ván honden tegen te gaan.

De overige speel voorz i eni ngen bij
het t rapveld ( : ie *** plat tegrond)
laten nog mininaal  I  jaar op zich
wachten, aangezien de bebouwi ng
ernaast eerst gereed moet zijn. t4e
zi jn ons nu alvast aan het or ien-
teren op de invul l ing ervan, Nan-
neer de plannen wat concreter
zi jn,  zul len we el lË buurtbewoners
hierover i n{orneren,
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Advertenties

ui t  de enquÊte bleek dat vr i jwel
niemend bêsweêr heeft tegen het
plaatsen van advertenties in het
Bijaenrooise Zegje. l,le hebben be-
sloten edvertent ies toe te steàn,
mede on de kosten te drukken. De
ádvertent ies zi jn te verdelen in ?
groepen: voor bedrijven en voor
párt icul ieren. Voor de eêrgte
groep proberen we te konen tot
e+spraken voor een lange termijn
(tëgen a{wi jkende tar ieven),  ter-
r{ i j l  de pêrt icul i€re edvertent ies
een eenmal ig karakter zul len heb-
ben.

De edvertent ies vàn Dart icul  iêren
zijn wel aan enige voornaarden ge-
bonden. Ze noeten zich beoerken
tot het vragen /aanbi eden van dien-
sten in de sfeer van onderl inge
huIp. Bi  jvoorbeel d:

-  hulp in de huishouding gezocht
-  ouders gezocht om elkaars kín-

deren naar school te bëgeleiden

Dus nadrukkelijk geen verkoop vèn
el IÊrIei  àrt ikelen o+ fàmi l iebe-
richten. Het voordeel vàn àdverte-
ren in het Ei jzenrooise Zegje is
dat men juist de mensen uit de
buurt bereikt. Een eerste adver-
tent ie iE aI  te v inden in di t  Zeo-
je .

De beschi kbare ruinte per adver-
tent ie wi l len we beperken tot  een
paar regels lang en I kolom breed.
De kosten zijn ook beperkt. Voor 5
gulden staat uw advertentie in het
Gi jzenrooise Zegje. LJ kunt dus
vana{ nu uw advertenties aanbieden
àen het 6i jzenrooise Zegje. Het
adres is: Í'leerbergsven 59, uiter-
ste inleverdata voor de komende
ed i  t i eE  z i  j n :

1 oktober 1993
I februári 1994
I juni  1994

Ur{ bijdrege voor Eijzenroois Zegje

[J kunt ook zel f  een Etukje schr i j -
ven over een onderwerP dat voor
6ijzenrooi vàn belang of gewoon
interessant is.  Hee{t  u ietË te
vertel len lever dan uw bi jdrage in
op het redàct ieadres (zÍe adres-
Eenl i  js t)  .  In leverdate: z ie hier-
voor.

Eynnastiek en spel voor 55+-ers

Ei j  voldoende deelnàffe $i l len wi j
per I septefiber starten met gym-
nàstieklessen voor de 55*-ers. De
l essen zul len pleetsvinden oF
noensdagmiddag van 13.3Q tot  14.I0
uur Ín de Dri ekoni ngenschool , Ka-
nunnikensven 1. Natuurl i jk worden
de lessen gegeven door gedÍplo-
neerde nensen. Na de les ràl er
gelegenheid geboden worden om een
kopje koff ie te dr i  nken.

Tevens willen trij aàndacht vràgen
voor het jeu-de-boules spel . Bij
voldoende belangstel  I  inq vanuit  de
wijk ken er een jeu-de-boules baan
aangelegd Horden in Bi jzenroai .
Hierbij gaan onze gedàchten ook
uit naar de jongere beuoners van
de l r i  jk .

Inl ichtingen en aanmel di ngen ,
zowel m.b.t  gymnàEtiek àlE jeu-de-
boules, op tel  .  12 l3 43r of  een
briefje naar Í'leerbergsven 40.

Peuterspeel zaal

lfie met zijn/haar Feuter eens een
ki jk je wi l  nenen is van harte wel-
kom b i  j :

Peuterspeelzaal "Dikkertje Dap"
l{iroEtraat 2 tnaast l'lirogebouw) !
5643 líZ Eindhoven

De openingst i jden zi  jn:

- maandag, dinsdag, donderdag En
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v r i j dàg :  9 .00  -  11 .18  uu r ;
-  meàndag en vr i jdag: lJ.O0 -

15. 15 uur

U kunt ux peuter inschrijven vana{
20-22 neenden r bij de speelzaal.
Voor neer i nforoatie:

J.  Straatman, tel  . !  t2 38 ó9.

Lekker {it in Gi jzenrooi

In de gynzaal ven de Driekonin-
genschool verzorgt densBtudio
"Conchi ta-Podi um voor dans,, een
aantal  legsen om lekker +i t  te
Lorden en /of  te bl i jven.

Iedere donderdag:
19.00-20.O0 Cal i stheni cs
20.00-21.00 Cal i  stheni  cs
21.00*?2.00 . lazzdans

È1. i .v.  sept€mber lg93 zul len de
volgende lessen eveneens van stert
oeèn:

- Kl euterdans
- Ki nderja: a
- Aerobi cs
- Step aerobi cs
- Fanatics (condi ti etrei ni no voor

mennen)

Voor in l icht ingen kunt u bel len
net:

Conchità-Podium voor dans
040 - 44 2ó 04

EEZÍICHTc ÍIPPAS

voor onze 2 jongens vàn l/2 en 4
jaar zoeken wij een oppas voor
ongeveer 4 halve dàgen per week
(s.30-13. so) .
Freek & Ceci le Eeekf iei jer .  Tel  . :
12  3 l  93 .

Plattegrmd 6i jzenrmi

* = gepl aetÉte speel voorz i eni ng
** = toekoírBti ge trapveld
*** = toekomstige Epeel voorziening
ll = verkeersdreopêl
lfl = verkeerEkuEEen
I= hui  dige bebouning
lll = huízqr in eanboulrO

.\..:
\

í
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Bewonersvere'ni gi ng Gi jaenrooi

Voorzitter: Rob de l,linter l'leerbergsven J9
Vi ce-voorz i tter: Hugo Craoer Lisven 2
Secrelaris: Doró Beekers Raatven 30
Penningneesterl Janco Raopart Schaapsloopven l0
Adviseur O&0: Ton Everhartz Doftnelstraat g

12 02 03
t2 47 97
12 39 6t
11  65  0 l
44 4? 14

Werkgroep Leefbaarheid & Broenvoorz iening

l'ferkgroeF Speel voorz i eningen
Ceci le Beekmei jer
Itli I Bernaerts
Hugo Cremer
l'loni que Gi jsbers
Ans v. d. l'laat

l{er kgro€p Verkeer
Hetty Eàhl nànn
Dorá Beekers
Luc Cuypers
Rob ven Ei jck
John l,latteusen
Janco Ranpart
Hannv Reekers

Hetty Bahl rnann
Harcel RadeínàkErs
Kees van VeEsem

Dhr. ïeeuwen
Hànny Reekers

Raatven 4á
Reetven 30
Lisvèn 41
Diepmeerven 52
Ràetven 32
9chaapsloopven l0
fleerbergEven 52

Lisven f,9
Lisven 59
Lisven 2
Ííeerbergsven 84
Ràatven 7

Raatven 46
Raatven 64
Schaapsloopven 49

l'íeerbergsven 12
l'leerbergsven 52

Raatven 46
Lisven 39
Reàtven 64
l,leerbergsven 39

12 40 48
12  39  61

12 50 62
L2 49 A9
11  ó5  01

1? Jl  93
11 54 75
t2 47 97
l2 l5 57
1?  10  14

12 40 4S
í ?  q r  E 7

11 04  13

t2 á7 92

l l  0 1  1 7
t2 l3 45
tl  5é 53

12 40 48
l? 31 9J
12 51 57
12 02 03

tlerkgroep Di enstverl eni ng
JuIes Schà'nho{ l''leerberosven 72

l{erkgroep Sefli orenbel engen
l'levr. van Zanten Di epmeerven 10
Dhr. v.d.Nieuwenho{ l,leerberosven 40

Íerkgroep Iníorrnati evoorz i eni ng
Hetty Eàhl ínann
Cecile Beeknei jer
l'larcel Rademakers
Rob de t{inter

Redecti e-edres "Het Gi jzenrooi se Zegje,,
lÍeerbergsven 39r 5646 HE Eindhoven, tel: 12 0Z 0j
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INSCIfr IJFFÍ'RITJLIER LIDI'IAATSCHAP BE|{$IERSVERENIEING GIiIZEIffiOOI

Achternaan:
Voornenen:
6eb. datum:
6eslacht:
Adres:
Postcode:
Tel e{oon:

Contr ibut ie;

H/V

F t . 2 , 5 0 ,

Straat ÍIreven Even blie komt er I angs

Diepmeerven
l'leerberosven

I
I  t /m 35

2 t /m 18
2 t/m 50

Hanny Reekers en/of
dhr.  v.  d.  Ni  euwenhof

Di epmeerven
Klein Hui sven
VI asven
Berkven
6ul bergsven

**********
t t/ar 5
?
2
?

20

rà
.2

t /m 68
t /n  I

Rob van Ei jck

Li sven I  t /m ó1 2 t ln 28 Ceci le Beekmei jer

Vluttersven
Vri jkensven

1 t/íl
I  t /n

4t
J9

22 tln 4O
? t ln 40

lli I Bernaerts

Schaapl oopven
Raatven

I  t /n 40
\ t ln ?7

2 t ln 22
2 t ln 46

Ans v. d. l,laàt

Ràatven
Henneven
Kanunni kenËven
Leeuwenstraat

********
1  t l n  2 l
1  t /m  15

137 tln 147

48 t ln à6
2 t ln B

******
******

Hetty Bahlnann

I'lÊerbergsven
Kraanven

37 t/m 55
I t /m 21

52 t/n 84
2 t /m 38

Rob de tr|i nter


