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Van de redactie

, Voor u ligt al weer het 7e nummer van het Gijzenrooise Zegje (GZ). Behalve aan de activiteiten
v van de werkgroepen, schenken we in deze editie aandacht aan de succesvol verlopen Vennendag

van 12 juni jl. en activiteiten van Buurhverk Saatum. Op de middenpagina's vindt u de laatstè
versie van de tekening van Gijzenrooi, zoals we die van de gemeente onwingen. We hebben deze
tekening opgenomen, zodat u. zich een beeld kunt vonnen van de uiteindelijke opzet van de wijk.'we 

besluiten ook deze editie weer met enkele oproepen en mededelingen. op de pagina met
namen en adressen van de Bewonersvereniging vind u vanaf deze keer ook nog algemene
fuformatie met bijbehorende telefoonnummers. Als bijlage bï dit GZ ontvangt u het verslag van de
Algemene Irdenvergadering van 18 mei jl. Het is de bedoeling dat u dit exemplaar goed bewaart,
zodat het op de volgende vergadering, waarschijnlijk in november, besproken kan worden. Tot
onze spijt was de opkomst op de ALV niet bllster groot, mÍrar dat zal ongetwljfeld gelegen hebben
aan het feit dat er een Europacup-finale gespeeld werd op die avond. Toch denk ik dat we een
constructieve vergadering hebben kunnen houden met nuttige discussies. Wij danken dan ook alle
aanwezigen voor hun bijdrage hieraan. Tot slot wenst de Bewonersvereniging Gijzenrooi u allen
een bijzonder plezierige zomervakantie toe.

v Werkgroep Speelvoorzieningen

Crote speelvoorziening

De werkgroep Speelvoorzieniagen heeft een
"wensenlljst" naar de gemeente, Dienst Stads-
ontwilfteling (DSO), gestuurd. Aan de hand
daarvan wordt een concêpt-ontwerp gemaakÍ.
Gezien de lange termijn waarop de speelvoor-
ziening gerealiseerd gaat worden, kan dit
ontwerp nog wel even op zich laten wachten.
Voorlopig zal de werkgroep hierop dus geen
verdere actie ondernemen.

Klei ne speelvoorzien i ngen

Naar aanleiding van klachten over overlast
rond de speelvoorzieningen hebben we con-

tact opgenomen met de wlikagent en Buurt-
werk Eindhoven. Deze werken aan een oplos-
sing van het probleem. Aangezien de overlast
niet alleen rond de speelvoorzieningen be-
staat, matr ook op andere locaties in de wijk,
hebben we dit punt ondergebracht bij onze
werkgroep Leefbaarheid en Groenvoorzie-
ning.

De gemeente werkÍ op korte termijn aan de
realisering van een tijdelijke verzamelplaats
voor jongeren, welke zal bestaan uit een be-
tegeld stuk met twee banken en een prullen-
bak. Er is gekozen voor een locatie tussen het
Bunderkensven en de begraafplaats om zo
min mogelijk overlast aan omwonenden te
bezorgen.

Misschien overbodig om hier te ven.neltlen,
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maaÍ van iedere vorm van vandalisme of ern-

stige overlast kunt u het beste melding maken

bij de politie.

B u u rtactiviteiten

Op onze enquête in het vorige GZ ziln een
aantal reacties binnengekomen. We hebben
besloten om een spelletjesdag voor de jeugd

e organiseren, die inmiddels op 12 juni heeft
plaatsgevonden. Een verslag hiervan vindt u
elders in dit nummer. Over het organiseren
van andere activiteiten houden we u op de
hoogle.

Werkgroep Verkeer

Verkeersplateaus

Op verzoek van enkele bewoners zijn er
aanuagen naar de gemeente gegaan voor:

o T-kruising RaafveÍ/Henneven
o T-kruising Berkven/Vluttersven

Drempels Kraanven

In het volgende Gijzernooise Zegje hopen wij
u te melden of ons verzoek voor drempels in
het Kraanven wordt ingewilligd en zo ja, op
welke termijn.

Vennendag 12 iuni 1994

Toen wij als werkgroep Speelvoorzieningen'
op het idee kwamen om een dag te organise-
ren voor de kinderen in onze wijk, waren we
bang dat de opkomst niet zo heel hoog zou
zijn. Het aantal aanmeldingen voor "onze"
Verurendag was echter zo overstelpend, dat
we zelfs mensen hebben moeten teleurstellen!
Onze andere grote zorg, het weer, bleek
ongegrond. Na dagen van kou, regen en
onweersbuien, konden wij deze zondag genie-
ten van een droge, zelfs redelijk warme dag.
Dorst was hierdoor bij de grotere kinderen
dan ook een veel voorkomend verschijnsel.

Op het speelveld bij het Eijerven/Schaaps-
loopven konden we rond 11 uur 105 kinderen
uit Gijzenrooi verwelkomen. Voor de klein-
tjes was er van alles georganiseerd op het
speelveld, zoals: koekhappen, vingerverven,
hengelen, kegelen, blikgooien en ook de
hindernisbaan bleek een groot succes. De
begeleiders hebben heel wat afgekletst en de
koffie was nagenoeg oP.

De grotere kinderen vertrold@n in groepen
van 6 om de 10 posten in de wijk te zoeken
wa Í ze diverse opdrachten moesten uitvoe-
ren. Die opdrachten bestonden onder andere
uit: puzzelen, tekenen, timmeren, zandtaartjes
bak*en, tennissen en balspelen. Daarnaast
hadden zij met de ijsjes geen enkel probleem.

Al met al was het een gezellige dag, waarvan
de kinderen, voor zover wij dat hoorden, echt
genoten hebben. Wij willen dan ook alle
mensen die zich hebben ingezet voor de
kinderen in onze wijk hartelijk bedanken. En
aangezien de kinderen nu al weer om zo'n
dag vragen hopen we dat de helpers tegen die
tijd weer net zo enthousiast 211en zijn.

Activiteiten Buurtwerk Stratum

Vanuit buurthuis 't Akkertje, Heezerweg 452,
organiseert buurtwerk Stratum vele activitei-
ten voor kinderen, tieners, jongeren en vol-
wassenen.

Vanaf begin augustus starten weer allerlei
activiteiten. waaraan ook de bewoners van
Gijzenrooi lnrnnen deelnemen. Aan de deel-
name zlin (beperkte) kosten verbonden. Hier-
onder volgen een aantal voorbeelden van deze
activiteiten.

Kinderen

. Spelclub (5-6 jaar): gezelschapsspellen en
kinderboeken

. Snotver 3 (vanaf 6 jaar): fantasie- en crea-
tiviteitsontwikkeling

o Kookclub (9 ím 12 jaar)

v
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o Kindervakantiewerk (4 t/m 12 jaar): sport,
spel, theater, muziek enz.

. Enz-

Iniichtingen: 't Akkertje, Michel Frijters,
tel. :  11 05 68.

Tieners

o Inloopactiviteiten
o Zaalvoetbal (12 tlm 15 jaar)
. Muziekproj ect
o Zelfuerdediging voor meiden (13 - 15 jaar)
. Enz.

Inlichtingen: 't Akkertje, Harry van Kessel of
Tonny Jacobs, tel.: l1 05 68.

Jongeren

o Inloopactiviteiten (16 - 20 jaar)
o Zaalvoetbal
o Fitness
. Muziekproj ect
. Enz.

Inlichtingen: 't Akkertje, Jearne van Hout of
Harry van Kessel, tel.: il 05 68.

Volwassenen

. Tekenen en schilderen

. Yoga
o 50* dansen
o Inloopmiddag
. Enz.

Idichtingen: 't Allcertje, mevr. de Jonge of
dhr. Iansen, tel.: 11 05 68.

Van 4 juli tot begin augustus) is 't Akkertje
gesloten, maar het jongerenwerk organiseert
wel enkele activiteiten voor jongeren. Het
precieze programma is nog niet bekend, maar
het volgende is gepland:

6 juli; Kanodag
8 juli: Wandeltocht met opdrachten

Inlichtingen: 't Akkertje, Harry van Kessel,
te l . :  11  05  68 .

Oproepen en mededelingen

Fietstochten

In september willen wij L keer per 14 dagen
fietstochten organiseren voor jong en oud.
Wie wil ons helpen met suggesties en met de
organisatie? Gelieve contact op te nemen
met: Piet v.d. Nieuwenhof. tel:- 12 13 43.

Bokkentuin

De vrijwilligers die de bokkentuin beheren
vragen u dringend om geen gras of andere
zaken, zoals broodresten, in de bokkentuin te
gooien, zolang er geen dieren in staan. Deze
situatie kan nog enige tijd duren.

Vakantie dokter Dalinghaus

Dokter Dalinghaus laat weten dat zE van 4
tlm 22 jttli 1994 afwezig is in verband met
vakantie.

Vakantie en polit ie

Ais u op vakantie gaat dan kunt u de politie
hiervan op de hoogte stellen. De politie houdt
dan een extra oogje in het zeil. Inlichtingen:
telefoon: 33 22 ll.

Leden kascommissie

De penningmeester is tot zijn spijt de naam
kwijt van 1 van de mensen die zich had aan-
gemeld voor de kascommissie. Hij heeft de
volgende namen: Mevr. W. van Rooy en
mevr. D. v.d. Heuvel. Zou de ontbrekende
persoon contact willen opnemen met fanco
Rampart.

Kopijdatum Cijzenrooise Zegje

Voor het eerstvolgende Gijzenrooise Zegje
moeten alle bijdragen en adveÍenties uiterlijk
op 1 oktober 1994 zljn ingeleverd op het re-
dactie-adres.

J
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Advertenties

De kosten van.advertenties in deze rubÍiek (alleen voor particulieren/verenigingen en niet voor de veÍkoop vat| artikelen) bedrageÍl

fl. 1,00 per regel, met een minimum van fl. 5,00. AdveÍtenties dienen schriftelijk te worden aangemeld op het redactie-adres older

betaling van he-t verschuldigde bedrag- Voor bedÍijven gelden andere tarieveÍ, waarvooÍ u contact kunt opnemen met de redactie.

Wij zoeken een enthousiaste oppas of oppas-
g€zin voor ons drie maanden oude zoontje.
Vanaf augusf,rs voor twee werkdagen per
week.
Telefoon: 040 - 11 7479

Oppas aan huis gevraagtl voor een pasgebo-
ren baby. Met ingang van september 1994
voor drie dagen in de week voor onbepaalde
rijd.
Telefoon: 040 - 12 21 70.

Ik ben een meisje van 13 jaar en ik zoek een
oppasadres. Alleen voor in het weekend.
Ioyce van Breenen, Grevenschutven 9,
tel: 040 - 12 06 70.

Biljartvereniging "Club van elf" heeft be-
hoefte aan nieuwe leden. Er wordt gespeeld
op maandagavond in het Wiro-gebouw, aan-
vang 19.00 uur. Naast onze eigen competitie
wordt er deelgenomen aan de Wiro-competi-
tie, maar dit geldt alleen voor hen die de
donderdagmiddag daarvoor vrij kunnen ma-
ken.
Er wordt gezellig gebiljart in een prima sfeer
en als u eens wilt komen kijken bent u van
harte welkom. De contributie bedraagt fl 10,-
per maand.

Voor inlichtingen enlof aanmelding:
dhr. P.J. Bekkers, tel: 040 - ll 59 14
dbr. R. van Dijk, tel: M0 - 12 49 90

De zomervakantie staat weer voor de deur en
wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Maar ... weet u al wat u daarna gaat doen?
Als u van dansen houdt kan DROEZIBA u
daarbij misschien helpen. Bij DROEABA
danst u nl. de hele wereld rond. Dansen uit
Amerika, Bulgarije, Roemenië, Griekenland,
Israël enz. worden onder deskundige leiding
stap voor stap aangeleerd. Heerlijk voor je
ontspanning en bovendien een fantastische
manier om aan je conditie te werken. U,hoeft
er zelfs niet ver voor te gaan, want DROEZ-
BA huist in het Wiro-gebouw aan de St. Wi-
rostraat.

Fcn dansseizoen loopt van september tot en
met juni. De lessen vinden wekelijks plaats
op donderdagavond. Irstliden: van 19.45 tot
21.30 uur en van 20.45 tot 22.15 uur. De
eerste les van het nieuwe seizoen is op 8 sep-
tember. Loop gerust eels binnen. U vindt ons
op de eerste verdieping.

Wilt u meer weten bel dan naar:
Willem van Liempt, tel: O40 - 44 84 58 of
Corry Vinke, tel:04927 - 62509.

-

J
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Bewonersvereniging Gijzenrooi

Dageliiks Bestuur
Voorzitter
secretaris
PenniDgmclster

Werkgroep Verkeer
Hetty BahlÍbalm'
lnc Cuypers
Doré l{uSgers
Johr Matq$setr
Janco Ra$part
H1rmy Reckers

Werkgroep Speelvoorzieningen
Cecilc Belheijer'
Wil BcÍla.rts'
Hugo Craner
Moíiquê GijsbqÍE
Alls v-d. IvÍaat

uone rruggeÍs
Jenco Rempan'

Raawen 46
Lisven 41
R atvên 30
RratvcD 32
Schaapsloopven 10
Me€rbeÍgweÍ 32

Lisvd 39
Lisven 59
Lisven 2
MeeócrgweD 84
Raawetr 7

Meeóergsven 39
Raatven 30
Schaapsloopvcn 10

t2 40 48
1l 93 06
12 39 6l
t2 49 09
11 65  01

t2 3t 93
tt 54 75
t2 47 97
tz t5 37
12 l0 14

1 1 0 4  1 3
t2 44 48
t2 5t 57

t2 67 92

t2 13 43

t2 29 84
11 36  53
1 1 0 1  1 7

12 51 57
12 40 48
t2  3 t  93
t2 02 03

t2 t2 03
t2 39 6r
r r 6 5 0 1

Werkgroep Leeftaa.heid & Croenvoorziening
Kêes vatr Velsêrtr'
Heny BablÍuDrr
Marccl Radcnakcrs

Werkgroep Dienstverlening
Jules Schónhof

Werkgroep Seniorenbelangen
Piet v.d. NiêuwcnhoÍ
Hanny R€ekers
Noorrje Schippe!
Gerard Teeuwen
Jeanne van zanten

Werkgroep InformatievooÍziening
Marcel Rademak€rs'
Hetty BahlÍtann
Cecíe Beekmcijer
Rob de Winter

Schaapsloopven 49
Raawen 4ó
Raawen 64

Meeóergsven ?2

Meerbeagwen 40
Meeóergsven 32
Berkven 13
MeeóeÍgsven 12
Diepmeerven 10

Raatve0 64
Raatven 46
Lisven 39
Meerbergsvea 39

t) Tevens lid vaí het Algemeen Bestuut

Ledenadministratiq Mêeóergsvcn 84, tel: l2 15 37
AaímeldeÍr dexi{,c leden, aÊnêldeD "eatekkende lêden, adreswtzigingeD en bezorgkàchtcd Gi'zeotooitc Z€dc.

Redactieadres nciizenrooise Zegte": MeeÍbergsvetr 39, 12 (D 03
Aanrnelden van cn hforoatie ovcr advertentiês cd kopii cijzcnÍooisc Zcgic,

PostadÍes BewoneÍsvereniging: Postbus 4286, 5604 EG Eitdhovco

Cijzenrooise Zegje: VerschÍnt 34 keer perjaaÍ, oplage: ca. 500 stuks.

Algemene lnformatie

Mif ieuklachten: @l.t 44 42l0

Reinigintstaken: tel.: 38 60 00
InlichtiÍgen eÍ klachten ovcr huisvuil, oud papicr, milieubox.
Ophaalschema:
. Huisvuilzakkcn: elke ONEVEN week op maandag;
. Oud panier: elke ONEVEN week op dindag vanaf 8.00 uur: goed verpakken in papierertkaronnen (GEEN PLASTIC) zakken of dozen of

.  GFT bak:
bij elkaer bind€n mer iouw;
clkc EVEN week op nuandag

CFT Crocnl i jn: rcl . :  38 ( ' l  72
l] |vck)pPcnntc(i t l fonrr; | | ;covcÍdecFf. l) l lkzi jnvcrkÍ i j8t)nÍb



willen dat u meedoet met
MOEDERS VOORMqEDERS!

Bent u net ZWANGER? Dan zouden we graag

Bel gratis 06 - 0228070 (kantoorurenl
of

Mevrouw Groot: 040 - 43 61 60

Ondernemer,

Hier had uw bedrijfs-
advertentie kunnen

staan!!

u /onderdE'
, oerobit,s/ep'aerob/a
,o//anelts yazzdans
nde DnêlronnqenYld.

I

y'oor info' hnthla ran D1i/t
040'd55 óló

Ondernemer,

Hier had uw bedrijfs-
advertentie kunnen

staan!!

Ondernemer,

Hier had uw bedrijfs-
advertentie kunnen

staan!!
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Ondernemer,

Hier had uw bedrijfs-
advertentie kunnen v

staan!!

J e dere dnderlgY n rddqg',

" gg'ízó;//c!"r:" ..
,à iidtor ro, t.i en ó-1aar
en varlníeren ranaÍ l1aar
n de Dne/ronr4gualtool'

varnÍo' hnáila rogl.$5 ó/ó
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