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Van de redactie

Dit vijfde nuÍrmer van het Gijzenrooise ZegJe (GZ) is de eerste editie als
verenigingsblad. Het feit dat u dit nummer heeft ontvangen betekent dat u ook lid
bent geworden van de Bewonersvereniging Gijzenrooi (BG). In deze editie wagen
we van u, als lid, enige medewerking, zodat wij onze administratie overzichtelijk
kunnen houden. Daarnaast doet een aantal werkgroepen weer verslag van hun
werkzaamheden. Uw speciale aandacht vragen rtre voor een interview met dokter
Anneke Dalinghaus, de huisarts in Gijzenrooi. We besluiten met een aantal
oproepen.

Bewonersvereni ging Gij zenrooi

Zoals we in nummer 4 van het GZ al
hebben vermeld zijn we nu een ver-
eniging. Daar zitten een aantal zaken
aan vast die ervoor moeten zorgen dat
alle zaken zo soepel mogelijk verlo-
pen.

Als centrale ingang voor post hebben
we een postbusmunmer. Het nummer
is:

Postbus 4286
5604 EG Eindhoven

Deze postbus is vooral bedoeld voor
officiele stukken van buiten de BG.
Voor de bewoners van Gijzenrooi blijft
het altijd mogelijk omhun mededelin-
gen direct aan bestuursleden en
werkgroepleden door te geven.

Tot onze grote blijdschap hebben zich
ongever 300 bewoners van Gijzenrooi
zich aangemeld als liil van de BG,
hetgeen betekent dat we als BG nu
ongeveer 80Vo vanr de inwoners van
Gijzenrooi vertegenwoordigen. Hier-
mee behoren we meteen tot de groot-
ste bewonersverenigingen in Eindho-
ven. Het betekent ook dat we zeer
sterk staan in contact met de gemeen-
te.

Een dergelijke gïote hoeveelheid
leden brengt echter ook een om-

vangyijke arlrninistratie met zich mee.
In verband daarmee verzoeken wij u
dan ook dringend om de volgende
zaken aan de ledenadministratie (zie
adressenlijst) door te geven:

- Adreswijziging bij verhuizing bin-
nen Gijzenrooi;

- A-fuelding, bij vertrek uit de wijk;
- Naarnswijzigng, bij wisseling van

lidmaatschap op 1 adres, bijv. door
overlij den /huwelijk van het huidige
lid:

- Nieuwe bewoners, als er nieuwe
bewoners bij u in de buurt zijn
gekomen, gaarne even doorgeven
aan de ledena4mi nistratie.

Speelvoorzieningen

Nu er al enkele maanden veel gebruik
wordt gemaakt van de twee speel-
plekken in onze wijk, lijkt het ons
zinning om te bekijken of er op be-
paalde punten nog verbeteringen
mogelijk zijn. Wij denken hierbij aan
het beperken van overlast door het
zand, het eventuele plaatsen van
prullebakken en banken en het plan-
ten van nieuwe bomen bij de speel-
voorziening aan het Lisven. Dit laat-
ste in verband met de spoorloze ver-
dwijning van 4 bomen.

De gemeente gaf de volgende ant-
woorden op onze lragen:
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- Er wordt bekeken of er een op-
staande rand rondom het zand kan
worden gemaakt, zodat het zand
niet meer zo snel op het trottoir
terecht komt.

- Het is momenteel, vanwege geld-
gebrek, niet mogelijk om afualbak-
ken te plaatsen.

- Banken zijn niet wenselijk i.v.m.
de te grote aantrekkingskracht op
de oudere jeugd.

- De geneente was niet op de hoogte
van de verdwijning van de bomen.
Nieuwe bomen zullen dit najaar
worden geplant in de hoop dat die
wel blijven staan. Hierbij wagen
ieders medewerking door een oogie
in het zeil te houden.

Er is begonnen met de aanleg van het
trapveld. De grond is geegaliseerd en
het gras is ingezaaid, zodat in het
voorjaar de kinderen op het trapveld
kunnen spelen.

Eind juni is er een enquete gehouden
onder de direct omwonenden van de
speelvoorziening Meerbergsven /Raat-
ven. De gemeente was van plan om
hier fietsslui zerr te plaatsen om
(brom-)fietsverkeer af. te remmen,
maar wilde eerste de mening van de
omwonenden horen. Aangezien ieder-
een voor plaatsing was, heeft de
gemeente opilracht gegeven om de
fietssluizen zo snel mogelijk neer te
zetten. Dit is inmiddels begin oktober
gebeurd.

Verkeer

Zoals aI eerder vermeld in het GZ is
de gemeente van plan om het
kruispunt fivolilaan/Irleushoornshaat
te veranderen. Aangezien de bewo-
ners van Gijzenrooi voor voorzienin-
gen als scholen, winkels en woon-
werkverkeer, altijd de wijk uit moe-

ten, zijn de plannen ook voor ons van
belang. Begin juli ontvingen wij een
tekening van de plannen van de ge-
meente. De werkgroep Verkeer zag in
deze plannen meer nadelen dan voor-
delen.

De wijkraad Tivoli geeft de gemeente
een bindend advies over de herinrich-
ting van de kruising, maar wij hebben
het initiatief genomen om contact op
te nemen met de wijkraad en de
Buurtvereniging Tivoli. In een geza-
menlijke vergadering hebben we onze
standpunten duidelijk naar voren ge-
bracht. Op deze vergadering bleek dat
ook onze 'buren" het plan van de
gemeente niet toejuichten. Vfe hebben
dan ook besloten om gezamenlijk ons
standpunt aan de gemeente kenbaar
te maken. Dit standpunt houdt in dat
wij in plaats van een kruising liever
een mini-rotonde zouden zien. De
ruimte hievoor is aanwezig en de
snelheidsbeperkende werking op het
gemotoriseerde verkeer is veel groter,
zodat de veiligheicl op dit punt aan-
zienlijk kan toenemen.

Wat het antwoord van de gemeente is
weten we nog niet, maar we zullen u
zeker op de hoogte brengen in het
volgende GZ of door middel van een
extra bericht.

Voor neer informatie kunt u zich
altijd wenilen tot de leclen van de
werkgroep Verkeer.

Leefbaarheid en
Groenvoorziening

De gemeente is van plan om de
bomen langs de begraafplaats te
kappen ten gunste van een erfaf-
sóeiding. We hebben als vereniging,
naast andere bewoners, hiertegen een
officieel bezwaar ingediend. Naar

v
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aanleiding hiervan zijn we door de
betrokken raadscornrni ssie gehoord en
hebben vre ons bezwaar kunlen toe-
lichten.

Omdat wij van mening zijn dat er
aan de buitenzijde van de bomenrij
plaats genoeg is om een erfafschei-
ding te plaatsen en de gemeente dit
bestreed, hebben we onder meer gead-
viseerd om het kadaster de grens te
laten uitzetten.

fe l4sdss6rnmissie heeÍt dit advies
overgenomen. We hebben vertrouwen
in een goede afloop en houden u op de
hoogte.

v

Huisarts in Gijzenrooi: Anneke Dalinghaus

Sinds twee jaar is in Gijzenrooi de praktijk van Anneke Dalinghaus gevestigd in
een tijdelijke behuizing aan het Diepmeerven. Een groot aantal van u zal haar
wellicht kennen als uw huisarts. Toch leek het ons nuttig om haar eens nader aan
de bewoners van Gijzenrooi voor te stellen.

J

Anneke Dalinghaus is 39 jaar, ge-
trouwd en heeft,3 zoons (5, 8 en 10
jaar). Nadat ze haar studie Genees-
kunde in Utrecht had afgerond in
1981, heeft ze gewerkt in het Acade-
misch Ziekenhuis in Leiden. Daar
heeft, ze ook haar specialisatie Huis-
artsgeneeskunde afgerond in 1985. In
1986 is ze met haar gezin naar Vene-
zuela vertrokken, vanwege de baan
van haar man. Ze heeft voor de VN-
Wereldgezondheidsorganisatie (WIf O)
een mglaria-project gedaan in Vene-
zuela.

Toen ze in 1990 terug in Nederland
kwarn, heeft, Anneke gedurende 1 jaar
als waarnemer gefungeerd in de huis-
artsengroep Stratum II. Dit hield in
dat ze vooral 's avonds en in de week-
ends ingezet werd. Het werken in de
huisartsengroep gaf als voordeel dat
ze zic}r geleidelijk in de routine van
een huisartsenpraktijk heeft kunnen
inwerken.

Toen er vanuit de gemeente het ini-

tiatief kwam voor een nieuwe praktijk
voor Gijzenrooi en fivoli, was zij
meteen geinteresseerd. Het profiel
van de gewaagde huisarts paste per-
fect. Vanuit de patienten was er be-
langstelling voor een vrouwelijke
huisarts bij voorkeur met ervaring
met mensen van andere culturen. Er
is gekozen voor een samenwerking
met een fysiotherapeut, omdat deze in
een behoefte voorziet voor met name
de oudere bewoners.

De huidige praktijk bestaat nu onge-
veer 2 jaar en er zit een duidelijke
groei in het aantal patienten en ook
voor de toekomstige bewoners van
Gijzenrooi is nog voldoende ruimte
beschikbaar. De samenwerking met
de fusiotherapeut bevalt goed en het
heeft soms zelfs duidelijke voordelen.
Als huisarts kan Anneke de fusiothe-
rapeut af en toe bijstaan met advie-
zen op medisch gebied. Op dit mo-
ment heeft, ze alleen 's morgens
spreekuur, 's middags werkt ze bij de
GGD als keuringsarts voor de Be-
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drijfsgezondheidsdienst (BGD). Bin-
nen de huisartsengroep Stratum II
neemt ze uiteraard ook de nodige
avond- en weekenddiensten voor haar
rekening.

Anneke Dalinghaus vindt het be-
langrijk om met nieuwe patienten een
kennismakingsgesprek te voeren,
waarin de wederzijdse verwachtingen
besproken kunnen worden. Ze neemt
hiervoor ruim de tijd evenals voor de
"normale" bezoeken van patienten. Ze
hecht er veel belang aan om zo veel
mogelijk uitleg te geven over ziek-
tebeelden en medicamenten. Ze is
geen aanhanger van een specifieke
geneeswijze, maar ze staat wel open
voor andere dan traditionele genees-
wijzen (bv. homeopathie).

In 1994 hoopt ze te verhuizen naar de
nieuwe praktijk op de hoek-van Bies-
ven en Diepmeerven. De bouwplan-
nen zijn zo goed als klaar en de ver-
gunningen afgegeven. Als het goed is
wordt er nog dit jaar begonnen net
de bouw van cle praktijk en het woon-
huis. Zodra de praktijkruimte gereed
is zal ze vanuit de nieuwe ruimte
gaan werken. De verwachting is dat
de bouw ongeveer een U2 tot 3/4 jaar
in beslag gaat nemen. In de nieuwe
situatie zal Anneke ook 's middags
praktijk houden, zeker als het aantal
patienten blijft toenemen.

De fysiotherapeut zal in principe ook
zijn intrek nemen in de nieuwe ruim-
te. Het huidige noodgebouw zal ver-
dwijnen en er zal gtoenvoorziening
voor in de plaats komen.

Naast haar werk is Anneke Daling-
haus als arts verbonden aan het
Centrum voor Gezond Bewegen aan
de Europalaan in \{oensel. Dit is een
fitnesscentrum voor verantwoord
bewegen. Tevens is zij met een aantal

andere wouwelijke artsen in Eindho-
ven gedurende 6 weken verspreid
over het jaar uitgerust met een poli-
tiepieper. Zij kan dan worden opge-
roepen voor het verlenen van bijstand
aan vrouwen die sexueel misbruikt
njÍr.

Haar grootste hobby is schilderen,
waawan enkele resultaten aan de
muren in de praktijkruimte hangen.
Zowel portretten, als landschappen
legt zij vast op het doek. Gedurende
de vakantie en op mooie zomeravon-
den komen haar meeste doeken tot
stand. Naar onze bescheiden mening
getuigen de doeken zeker van talent.
Inrelatie hiemee moge duidelijk zijn
dat ze een kunstlieÍhebster is. Ook
tuinieren is een bezigheid die ze
graag beoefent en dat zal ze nodig
hebben bij het inrichten en onderhou-
den van de nieuwe tuin straks. Haar
favoriete sport is golf. Ze heeft' dit op
vrij hoog niveau beoefend, maar de
laatste tijd is het er niet meer van
gekomen. Tot slot is ze vooral op
zaterdagen te vinden langs de lijnen
van de hockey- en voetbalvelden van
haar zoons.

Nog enkele belangrijke gegevens:

- Spreekuur:8.30 - 12.30 uur op af-
spraak.

- Tel. praktijk: 11 05 13.
- Autotelefoon:06 - 52 96 35 85.
- Na 12.30 uur waarneming door een

van de vijf collega's uit de groep
Straturn II:

Dr. Bokelman, Ll 20 17
Dr. Brouwer, 11 18 35
Dr .Raupp,442080
Dr. Rotman, 11 11 66
Dr. Vehmeijer, 11 29 35

Op het telefonische bandje en op
de deur van de praktijk staat wie

v
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die middag de waarnemer is.
Na 17.00 uur: tel.: 12 11 11, auto-
matische verbinding met de dienst-
doende arts uit waarnemingsgroep
Stratum II.

Oproepen

Ook deze keer willen we middels een aantal oproepen de aandachte vestigen op
zaken die mogelijk uiw interesse hebben en waaraan u een bijdrage zou kunnen

\, leveren.

{

Gymclub SS.plussers

Op 25 augustus jl. zijn wij gestart
met de 55-plus gymnastiek in de
Driekoningenschool, elke woensdag
van 15.30 to 16.30 uur. Mocht u nog
interesse hebben om aangepaste g5rm
te beoefenen, dan kunt u nog mee-
doen met ons.

Inlichtingen en aanmeldingen:
Dhr. P. v.d. Nieuwenhof, Meer-
bergsven 40, tel. t2 t3 43.

Jeu-de.Boules

Wij willen nog 1 maal informeren of
er bij u, bewoners van Gijzenrooi, nog
belangstelling bestaat voor het oprich-
ten van een Jeu-de-Boules club. Wij
hebben van de gemeente een stukje
grond gekregen om te gebruiken als
jeu-de-boules baan. Mocht er voor
deze sport geen belangstelling be-
staan, dan zullen wij de gemeente
daarvan op de hoogte stellen, zodat
die een sndsls lsgteÍnÍning kan zoe-
ken voor het terein. Als u wel
interesse hebt, horen wij dat graag
van u.

Aanmelden: Mew. van Zanten, Diep-
meerven 10. tel.: 11 01 17.

Vriiwilligers voor bokkentuin

De gemeente heeft medegedeeld dat
de bokkentuin aan de Neushoorn-
straat alleen kan blijven bestaan, als
er voldoende vrijwilligers zijn voor
h e t  u i t v o e r e n  v a n  o n d e r -
houdswerkzaamheden. Daarom is de
Buurtvereniging Tivoli samen met
ons op zoek naar 15 tot 20 u'ijwilli-
gers die een aantal keren perjaar dit
onderhoud willen verzorgen.

Wilt u dat de bokkentuin behouden
blijft, voor Gijzenrooi en wilt u daar-
aan actiefbijdragen, geef u dan op als
wijwilliger. Dit kan bij het redactie-
adres van het Gijzenrooise Zegje:
Meerbergsven 39, tel. 12 02 03.

Steunpunt ouderen

Zoals u wellicht al heeft gehoord,
komt er in de Jaguarstraat een steun-
punt dat in principe is gericht op
ouderen. Er zullen hier activiteiten
plaatsvinden op verschillende gebie-
den en er zal een algemene informa-
tiebalie komen. Op 15 november
hoopt men met de bouw te kunnen
beginnen en als alles meezit kan het
steunpunt in de tweede helft van
1994 worden geopend.
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Voor het zover is moet er nog heel
wat gebeuren. Hiervoor zoeken we
actieve dames en heren. zowel oud
als jong, die willen meedenken en
ideeên willen aandragen om dit
steunpunt tot een succes te maken.
Daarnaast zoeken we vrijwillig(st)ers
voor de verschillende activiteiten die
1 of meer keer per week hun diensten
willen aanbieden.

Voor meer informatie:
Tel.: 45 04 45; vragen naar toestel 33
of toestel 40, Marieke van Manen of
Henny Paardekam

Uw biidrage voor Giizemooise
Zegle

U kunt ook zelf een stukje schrijven
over een onderwerp dat voor Gijzen-
rooi van belang ofgewoon interessant
is. Heeft u iets te vertellen lever dan
uw bijilrage in op het redactieadres.
Voor inleverdata en adres, zie het
stukie over advertenties hierna.

Advertenties

Zoals we al eerder hebben vermeld
kunt u in het Gijzenrooise Zegje een
advertentie zetten. De advertenties
van particulieren zijn wel aan enige
voorwaarden gebonden.

Ze moeten zich beperken tot het vra-
gen/aanbieden van diensten in de
sfeer van onderlinge hulp. Bij-
voorbeeld:

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

ren naar school te begeleiden

Dus nadrukkelijk geen verkoop van
allerlei artikelen of familieberichten.
Voor 5 gulden staat uw advertentie in
}ret GZ.

Op de achterpagina van dit GZ vindt
u een voorbeeld van de advertentie-
ruimte zoals wij ter beschikking stel-
len aan bedrijven. Er staat zelfs al
één advertentie in. Wellicht heeft of
kent u een bedrijf dat hier zou willen
adverteren. Als dat zo is, neemt u dan
contact op met de redactie van het
GZ.

v

Informatie en inleveradres :
Meerbergsven 39, tel. 12 02 03.

De uiterste inleverdata zijn:

l februari 1994 
-

l juni 1994
1 oktober 1994
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Bewonersvereni ging Giizenrooi

Voorzitter
Secretaris
Pgnningrngggtel

lYerkgroep Verkeer
Hetty Bahlmann
Doré Beekers
Luc Cuypers
Rob van Eijck
John Mateussen
Janco Rampart
Hanny Reekers

Werkgroep Speelvoorzieningen
Cecile Beehneijer
Wil Bernaerts
Hugo Cramer
Monique Gijsbers
Ans v.d. Maat

Hetty Bahlmann
Marcel Rademakers
Kees van Vessem
Aafie de Wit

Mevr. van Zanten
Dhr. v.d.Nieuwenhof
Dhr. Teeuwen
Flanny Reekers

Rob de Winter
Doré Beekers
Janco Rampart

Raatven 46
Raatven 30
Lisven 41
Diepmeerven 52
Raatven 32
Schaapsloopven 10
Meerbergsven 32

Lisven 39
Lisven 59
Lisven 2
Meerbergsven 84
Raatven 7

Raatven 46
Raatven 64
Schaapsloopven 49
Vluttersven 15

Diepmeerven 10
Meerbergsven 40
Meerbergsven L2
Meerbergsven 32

Raatven 46
Lisven 39
Raatven 64
Meerbergsven 39

Meerbergsven 39
Raatven 30
Schaapsloopven 10

12 40 48
12 39 61
11 93 06
72 50 62
72 49 09
11 65 01

12 31 93
u .  5 4  7 5
12 47 97
L2 75 37
t2 to 14

12 40 48
12 57 57
11 04 13
7229 t4

72 67 92

11 01 17
L2 73 43
11 36 53

72 40 48
12 31 93
\2 57 57
72 02 03

12 02 03
72 39 61.
11 65 01

v

IÍerkgroep LeeÍbaarheid & Groenvoorziening

il

Werkgroep Dienstverlening
Jules Schónhof Meerbergsven 72

Werkgroep Seniorenbelangen

Werkgtoep Informatievoorziening
Hetty Bahlmann
Cecile Beekmeijer
Marcel Rademakers
Rob de rvVinter

Ledenadrninistratie:
Meerbergsven 84, tel 72 l5 37

Redactie.adres'Het Giizenrooise Zegie"
Meerbergsven 39, tel: 12 02 03

Postadres Bewonersvereniging
Postbus 4286, 5604 EG Eindhoven
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