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Van de redactie

In deze achtste editie vindt u naast stukjes van enkele werkgroepen een oproep vooï een extra
ledenvergadering. Voor huurders onder u is een samenvatting van een paar artikelen uit de Huurwijzer
opgenomen. In de serie "Medici in Gijzenrooi" verschijnt deze keer een stukje van de hand van tandàrts
Jeroen Claes. Naast wat mededelingen en oproepen, wagen wij uw aandacht voor een Sinterklaasmiddag
die wij willen organiseren. Tot slot is heeft Jeremias een column geschreven, die wellicht het begin kan
zijn van een serie.

Extra Ledenvergadering/- ven/Schaapsloopven). We verwachten hier bin-
nenkort iets van te horen.Thema-avond

Op 9 november is er een extra ledenvergadering
waarop de statuten en huishoudelijk regelement
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
leden. Ook zal de begroting voor 1995 worden
besproken en zal er een voorstel gedaan worden
voor evt. contributieverhoging. De statuten en
het huishoudelijk regelement liggen ter inzage
op het secretariaat

De tweede helft van deze avond zal bestaan uit
een diaserie van de heer Spitters, oud IVN-gids
over het gebied waarop Gijzenrooi is gebouwd.
Ook ligt er "oud-strijders-materiaal" ter inzage
van de voormalige Werkgroep Behoud Gijzen-
rooi: plannen, correspondentie, tekeningen etc.

Het begint om 20.00 uur in de Driekoningen-
school. We nodigen u van harte -uit om deze
avond te bezoeken!

Speelvoorzieningen

Grote speelvooÍziening
Verkeer

Verkeersplateaus en drempels

Kleine speelvoorzieningen

Velen van u zullen gemerkt hebben dat de glij-
baan bij de speelvoorziening aan het Lisven is
weggehaald. In het verleden was hier veel over-'last 

van jongeren- We vinden het reuze jammer
dat de glijbaan is verdwenen. en zijn nu in over-
leg met de gêmeente over een vervangende voor-
ziening.

Nogmaals, voor wagen over overlast kunt u
terecht bij onze werkgroep Leefbaarheid en
Groenvoorziening, bij ernstige overlast kunt u
het best de politie waarschuwen.

Buu rtactiviteiten

Na de zeer geslaagde Vennendag in juni zijn we
begonnen met de organisatie van een Sinter-
klaasmiddag in de wijk. Bij onze enquête, begin
dit jaar, bleek hier ook veel vraag naar te zijn.
Elders in dit nummer vindt u een inschriiffor-
mulier voor deze middae.

l)e gemeente is nog bezig met het colcept-
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Onverklaarbaar?

Het begon met d,e rozen. De rozen die begonnen te
uerdorren. Of tne, eerd,er was er d,iz u@*tap, die
grote uoetstdp in de tuin. Als een bod.e uan nade-
rend onheíI Pas later begonnen de rozen te uer-
dorren- Vier uan dc mooLste rozenstruihen in de
hoeh uan de uoortuin. Eerst uielen de bloemen af,
daarna het bloi. Toen hij na een paar dagen de
struiken ueghao,Ide, zaten er nauweLijhs wortels
aan- Vreemd. Maar hij schonh er op d,at moment
ueinig aandacht onn. Het zaL ongedbrte geueest
zijn, luis, de d,roogte, of mísschien een combina-
tLC erucLn.

De uolgende auond was de tuin op dezelfde
pLaats omgewoeLd. En middenin stond ueer een
uoetstap- Een Ercte uoetstap. De maandag daar-
op uas er het gat, dat merkuaardi.ge gat. Niet zo
tnuar een gat, maar een diep, mooi Dierkant gat,
Alsof een reuzenmes een groot blok uit de aarde
gesneden had. Ongeueer het formaat uan een
doulshist, maar dan rechtopstaand. Een herg-
plaats uoor de groenbak? Dat had zh praktische
hezuaren. Maar officiëIe instaÍLties homen uel
nrcer met uernuftige i.deeën, waaruan de burgers
lret nut niet direct uillen inziet".

Hier uas duidelijk geen uillekeurige spitter oan
het uerh geweest op zoeh naar goud of olie, motr
er uas uelnuerwogen te uerh gegaan. Dat moest
een redelíjh denkend. uezen geweest zijn, dacht
hij. Zoíets hun je om opheldering uragen. Op het
bord d,at hij maahte stonl, te lezen:
"wie bent u?"
"uat doet u hicr in onze tuin?"
"mogen wij udn u 4 rozenstruiken terug?"
"2.o.2."
En onn d,e andere kant een enueloppe, met daar
in papier en potlood. Alles in plnstic gewí.hkeld.
teg en de w eer sinu loed,en.

Het stand.aard.briefje werhte als een anticlimox.
De spanning uerdween als lunht uit een lekke
fietsband. Wat als eerste gestuurd ho.d. moeten
uord.en. kwam, als laatste.

"Heden heeft één uan onze medewerherc u
bezocht, doch hreeg geen gehoor. Wij uerzoe-
hen u contdct op te nenen met ..... uoor de
opndÍne uan de onderhnudswerkzaamheden

Het gat L\ dícht. De rozen zijn uergoed. Geen
goud, geen olie of UFO. Alleen een onderhouds-
nlonteur in een dood.geuone woonuíjh. Niets uan
de hand. U hunt rustig gaan slapen.

Oproepen en mededelingen

Verhuizing Dierenartspraktijk

Van de heer Tonk ontving de redactie onder-
staande mededeling.

Vanaf 1 oktober is de dierenartspraktijk op de
Heezerweg 218 gesloten. We zijn toen met de
kliniek verhuisd naar Vluttersven 41. Een en
ander gaat gepaard met meer behandelingsmo-
gelijkheden voor uw huisdier.

Voor uw gemak is er op Vluttersven 41 elke
werkdag een open spreekuur van 13.00 - 14.00
uur. Het blijft ook mogelijk om telefonisch een
afspraak te maken voor andere tijden. Dit heeft
als voordeel dat de klachten vooraf al enigszins V
bekend zijn en dat u minder lang hoefl, te wach-
ten.

De praktijk heet voortaan Dierenkliniek vlut-
tersven. U kunt bij de kliniek terecht voor o.a.:
- Poliklinische behandeling
- Bloed- en urineonderzoek
- Rdntgenologie
- Chirurgie
- Endoscopie
- Tandheelkunde
- Homeopathie (op verzoek)
- Dieetvoeders

Het telefoonnummer is 126126
Spreekuur: maandag ím vrijdag tussen 13.00 -
14.00 uur en verder volgens afspraak.

Uw bijdragen voor het Gijzenrooise
Zegje

Wij nodigen u uit om een stukje te schrijven
over een onderwerp dat voor de hele wijk inte-
ressant kan zijn of wat in ieder geval met Gij-
zenrooi te maken heeft. Voor het eerstvolgende
Gijzenrooise Zegie moeten alle bijdragen en ad-
vertenties uiterlijk op 1 februari 1995 op het
redactie-adres zijn inge'leverd.

Centrale Wijkvoorziening

In een eerdere editie van het Gijzenrooise Zegje
hebben we u al eens gevraagd of er belangstel-
l ing bestaat voor een centrale wijkvoorziening in
de vorm van een buurthuis of iets der-geli jks. In
zo'n voorziening zouden verschil lende nctivjtei-
ten  kunnen p lz ra tsv indr :1 ,  zo i t l s  k l r i r r tavondr : r r ,

Y
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Advertenties
De kosten van advertenties in deze nlbriek (al-leen voor paríiculieren/verenigingen eo niet voor de verkoop van artikelen) bêdrágenÍ1 1'00 per regel' met een minimum van Í1 5,00. Advertenties al"o* 

""*iri"t1t 
t" worden aangemelil op het redactie-adres onderbetalinÍi van het verschuldigde bedrag. voor l"a;iu"n g"ta1; 

"oá"-;iJ'""uï, 
***oo, o contact kunt opnemen met de redactie.

cursussen, kinderopvang etc. De gemeente stelt
als voorwaarde voor de bouw van zo'n voorzie_
ning dat er duidelijk aangetoond kan worden
dat er behoefte is en dat er ook daadwerkelijk
een zinnige invulling aan gegeven zal worden.
Uaarom willen wij van u graag het volgende
weten

H:gft u }elangstelling voor een dergelijke
wijkvoorziening?

- Heeft,- u suggesties voor de invulling van zo,n
voorziening?

- Zot u willen meewerken aan het organiseren
van activitêiten in zo,n voorziening?

- Zou t willen meedoen aan activite]hn?
Reacties bij voorkeur naar Kees van Vessem
(adres: zie pag.7) of één van de andere actieve
Ieden.

Volleybalclub "VC primo,' zoekt nog enkele
volleyballers voor het team Heren g. 

-Dit 
team

doet mee aan een recreatieve competitie. Inlich_
tingen: 040 - 7f7284 (na 19.00 uur)_

Zin in
badminton

??
Badmintonvereliging St. Joep heeft nog plaats
voor nieuwe leden!
Wrc- spelen op dinsdag- en donderdagavond van
21.00 - 23.00 uur in sporthal Eikenb-urg aan de
Aalsterweg.
Interesse? Neem dan contact op met één van
onderstaande bestuursleden.

Wij zoeken een enthousiaste oppas voor ons
zoontje en dochtertje van 2 jr./3 mnd. Het is voor
gem. 10 uur per week, op onregelmatige werktii_
den .

Telefoon: 040 - 12 12 76

Gezocht: Oppas. Voor onze 3 kinderen (?, 10,
11 jr.).zo_eken wij een oppas voor ma-di middag
van 14.45 - ca. 16.45 (niet in schoolvakantiesl
Evt. ook af en toe ,s avonds. Marc & Joke van
Roode, telefoon: 040 - 12 2g 4L.

Middelbare scholiere biedt zich aan als oppas,
]i9Íst in-crjzenrooi. Graag kennismaking vààraf.
wrede Vrssers, telefoon: lZ Z0 97.

Wij zoeken een oppasgezin voor ons twee Jaaroude zoontJe voor gemiddeld 12 à lb uur per
week. Telefoon: 040 - 81 0Z 48. Marjo Klompmakers

Mieke Kremers
Heleen Florusse

85 26 38
57 32 79
12 34 01
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Aan alle kinderen van Giizenrooi

In het erote boek van sinterklaas las ile sint dat er erg veel kinderen in Gijzenrooi wonen. Daarom heeft

il;;?;;;; ;"men met enkele Zwarte Pieten eens langs te komen dit jaar'

Sint hoopt ilat er veel jongens en meisjes op zijn feest komen op woensdag 30 november van 15'00 tot

1?.00 uur in de Nutsbasisschool Norbertuslaan'

Laat je papa of mama het inschrijfformulier maar vlug invullen en voor 28 oktober inleveren op één

van de volgende adressen:

- Lisven 2
- Raatven 7

- Lisven 59
- Raatven 64

- Meerbergsven 84

Inschriifformulier

Naam kind(eren):

Leeftijd(en):

Adres:

Aantal volwassenen:

Uiterste inleverdatum:27 ok tober  1994! ! ! !
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Bewonersvereniging Gijzenrooi

Dagelilks gêstuur
Vooititter
Secr€t{ris
PeldtrgrEstêr

WeÍkgroep Vêrkeer
Ilettlr Brhlnrnn'
Luc Cqrpers
Doé Iluggers
Joba Mateussen
Jaaco Rampart
Ilanny Reekers

W€ítgroêp Speelvoorzieningen
Cecile Beekmeijer'
Wil BernaerLs'
Hugo Cramer
Monique Gijsbers
Ans v.d. Maat

Kees vaa Vessem'
Hetty Bahlarann
Jnop Huating
Marcel Rademakers

Marcel Radeoakers'
Heíty Bahlmau
Ceaile BeekmeÍer
Rob de Winter

Rob de Wintef
Doré Huggers'
Jaaco Rampart'

Raatven 46
Lisven 41
Raatven 30
Raatveo 32
Schaapsloopven 10
M€€rbergsven 32

Lisven 39
Liwen 59
Lisven 2
Meerbergsven 84
Raatven ?

Schaapsloopven 49
Raatven 46
Gulbergsven 2?
Raatveq 64

Raatven 64
RáatveÀ 46
Liwea 39
Meerlergwen 39

Meerbergsveo 39
Raatvea 30
Schaapsloopven 10

L2 40 4A
11 93 06
12 39 61
12 49 09
1165 01

12 31 93
11 54 ?5
t2 47 91
12 75 37
12 10 t4

11 04 13
12 40 4A
t2 85 46
12 57 57

12 ê1 92

12 13 43

L2 29 A4
1 1 0 1  r ?

12 51 57
72 40 48
12 31 93
1' 02 03

12 02 03
12 39 61
1165 01

lW.rkgro"p LêeÍbaarhêid & croenvoorziening

WêrkgÍoep DiênstveÍlening
Jules Schoohof Meerberssven ?2

WerkgÍoêp Sêniorenbelangên
Piet v,d. Nieuwenhof Meerbetssveo 40
Hanny Reekers Meerberlsven 82
Noortje Schipper Berkven 13
Jeaqne van Zanten Diepmeerven 10

Werkgroep InÍofmatievootz ian ing

lm"

Ophaalschema:
. Huisvui lzakkcn:
. Oud papicr:

LedenadministÍalie: MeerbêlgEvêB &Í, tet t2 15 Bz
Aanmelden oieuwe ledeÍr, afBeldetr vertrekkende leden, adreswijzigiogen ea bezorgklachten Gijzenrooise Zegje.

Redactiê-adres "GïzenÍooisê Zsgie,.: Meerbergsven 39, 12 02 0g
Aalmeldeo vad etr idorÈátie over advertêoties e! kopt Gijzeorooise Zegje.

Postadres Bewonetsvêreniging: postbus 4286, 5604 Ec EindhoveD

SecretaÍiaatsadÍes: Raatvetr go, 12 g9 61

GiizenÍooise Zeglê: Vê?schijnt B-4 k€er perjaar, opls{íe: ca. i00 stuks.

Algemene lnÍormatie

Milieuklachten: tpt.. 44 42 ri
Reinigingstaken: tel.: Íj8 60 00
Inlichtingen en klachten over huisvuil, oud papier, milieuhox.

clkc ONE\BN week op maandag:
clkc ONEVEN week op dinsdag vanaf 8.(x) uur; gocd vcrpakken in papicren/kar!,nncn (GEEN
PLASTIC) zakkcn ,rf  dozen 

"fhi j  elkaar hindcn met touw;
. GFf hak: clke EVEN wlck op maandag
GFT Groen t i i n :  k l : i i 8  r i  I  ?2



Heb ie nu ook zin om te voetbal len?

r J o !  r € r  i n r o . n E r i è  a E t l !


