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stellen. DaarbU denkt hij bijvoorbeeld aan de volgende
onderwerpen:

- Hoe vaak moet ik bemesten?
- Waarmee moet ik bemesten?
- Welke planten zijn wel/niet geschilÍ voor de bodem

in Gijzenrooi?
- Welke bomen kan ik het best wel/beter Íiet Dlan-

ten?

KoÍom, heeft u wagen over uw tuin, variërend van
voorbereideDd werk tot onderhoud, kom dan op ma:ur-
dag 27 maarr a.s. luisteren oaar de adviezen van de
heer Nolde-

De avond begint om 20.00 uur in de Driekonirgen-
school. We nodigen u van harte uit om deze avond te
bezoekenl

Ér4tNR[[ t=t 4a[]=

Van de redactie

L-Num.mer 9 van het Gijzenrooise Zegje ligt al weer voor u. I.n deze editie vindt u een aantal aankondigingen van
plaraen die de gemeente heeft gemaakt voor de inrichting van Gijzenrooi. Wij vragen daarvoor uw speciale aandacht!
Ook willen we u wijzen op de amstaande Algemene ledenvergadering yan n m aÍt, waarop u weer kunt meepraten
over het beleid en de activiteiten van Bewonersverenighg. De mededelingen etr oproepen bevatten een aantal
belangrijke ondeÍweÍpen, waaronder een aankondigi:rg van nanrurwandeling onder begeleiding in de omgeving van
Gijzenrooi. Conchita van Dijk introduceert zich il een stukje over haaÍ acÍiviteiten als jazzdansdocente. Ook deze keer
ontbreck de columl van Jeremias niet.

Maandag 27 maart 1995:

Algemene Ledenvergadering &
Thema-avond over de tuin

Op maandag 27 maaÍt as. is er weer de jaarlijkse
\lgemene Ledenvergadering (AL\D. Op deze avond

'.áÍlen we aar de ledetr verslag uitbrengen van otrze
acliviteiten in het jaar 1994. Ook zal de penningmees-
ter een verslag doen van de financiële handel en
waldel van de vereniging. Dit is uw kans om mee te
praten over de vereniging en haar werlzaamheden,
KOM DUS ALLEN!!!

Zoals gebruikelijk bij een ALV hebben we na de pauze
weer een thema dat, naar wij hopen, velen van u zal
aanspreken. Dit keer is he! onderwerp:

TIJINEN EN TUINIEREN

We hebben de heer Nolde, van het gelijknamige tuin-
centrum aa! de Rielsedijk, bereid gevonden iets te ver-
tellen over de opbouw van de bodem in Gijzenrooi.
Aangezien Gijzenrooi greÍBt aan zijn tuincentmm is
het zeer aamemelijk dat de heer Nolde de grondstruc-
nrur kent als zijn eigen achteÍtuin.

De heer Nolde wil zijn bijdrage vooral invullen aan de
hand van vragen die u op die avond aan hem kunt

Speelvoorzieningen

KIei ne speelvoorzien ingen

Zoals u hebt kwnen zien, zijn de veranderingen aan de
speelvoorziening bij het Lisven/Vluttersven grotendeels
uitgevoerd. Er staat een nieuwe glijbaan, de bomen
zijn weer aangeplant en het wachten is nu nog op de
fietssluizen.



c u z E N R o o l s E  z E G t E

Nummer 9, Februari 1995

Iolel voor deze plaàts als votr de speelplek bij het
Raatver/lherbagsvm hebben Ë oveÍleg gEvoerd n€t de
geie€íltê or het onderhoud te verbeteren in de toe-
korst. Er zal gekek€n Hordm neer qrovEr zand, zodàt
het ziEh niet zo Enel yerspreidt. De groenaanplant
{ordt b€kekÊn eÍl zmodig vErïijdero.

C rote speelvoorziening

Onze werkzaamheden hebben zich in de afgelopen
periode vooral toegespitst op de grote speelvoorziening
aan het Eijewedschaapsloopven. Samen met de weÍk-
groep LeeÍbaarheid hebben we geprobeerd een oplos-
sing te vinden voor de overlast die omwonendeD heb-
ben vaa de jongeren op deze plek. Ir1aa1 ranlsiding
hiervan heeft de gemeente al een begil gemaalft met
het verwijderen van het gionddepot op deze plaats.

Verder heeft de gemeente een plan il hoofdlijnen
opgesteld voor de invulling van deze speelvoorzieni:rg.
Dit plan is op 11 januari l!!J ean ds direct omwonen-
den en aal de verenigiag gepreseDleerd. Elders in dit
nummer is de tekening van dit plan opgenomen. Op 11
januari zijn o.a. de volgende zaken besproken:

- Het hek rutd de spe€lvotrziening zal er nàerschi jn-
lijk niet koren, o{dat dit een grote investring
vergt en niet a{doende blijkt te zijn oa hondm te
Ííereíli ook i9 de gemeotê niet in strat ol zo'n hek
in de toekorst goed te mdrhouden. I)e nrk-groep
speeivoorzieningeír nil mI graaq dÊ speeivmrzie-
ning voor 2-ó jarigen Fat veiliger lekEn door even-
tue€l een klein stuk hek bij deze plaats aan te
wagen.

- Er is nog gewaagd o.Í hEt ped over de Erèsheuvel
zou kunnen iopen, mar daarover zijn nog geen be-
sliEsingsl gefl*n.

- &rcnenden Epreken dÊ rcnE uit or het grote gràE-
veld in tme stukkm te verdelen.

De plannen van de werkgroep speelvoorzienhgen voor
de toekomst zijn nede afhankelijk van de wensen van
de bewoners. Wij willen zoveel mogelijk uw gez:rmen-
lijke belangen behanigen in de contacten met instan-
ties, maaÍ het is voor o[s niet alrijd gemakkelijk om
uw \{ensen te achterhalen. Daarom vragen wij u om
dit globale irichtirgsplan goed te bekijken en uw
wensetr, vragen en/of opmerkingen kenbaar te maken
aan één van de ledeu van onze werkgroep (zie achter-
in) .A ls  wi j  n ie ts  ven u horen,  gààn Hi j

ervan uit dat u het eenE bent met dit
c loor  de gemeente in  hoo{d l i jnen op-
geste lde p lan!  React ies greeg voor  1
meert  i .v .n.  verder  over leg í ïe t  de
gemeenEe.

Sinterklaasviering 30 november 1 994

Eindelijk was het dan zover: Sinterkiaas had zijn komst
lalg van te voren aangekondigd en op deze woens-
dagmiddag kwam hij voor de eersre keer op bezoek bij
de kinderen van Gijzenrooi. Om half vier arriveerde
Sinterklaas en hij kende iedereen meteen bij naam.
Alleen de Pieten, dat rvas een ander verhaal, die moes-
ten door de kinderen wel even over de drempel gehol-
pen worden, zo bang waren ze, Maar toen ze eeDmaal
bimen waren, ontpopten ze zich als echte deugnieten
die regelmÀtig door Sinterklaas op het matje geroepen
moesten worden. Sinterklaas schudde ondertussen
menige kinderhand, bekeek hoe goed onze Gijzeffooi-
se jeugd kon zwenmen en zocht tussen de lenige
kinderen naar aspirant-Pieten. Iedereen genoot onder-
tussen van zijn natje en droogje en kletste voor zover
mogelijk met zijn buurvrouw of buurnan. Sinrerklaas
vond het zo gezellig tussen de Gijzenroolkhderen dat
hij zelfs langer bleef datr oorspronkelijk zijn bedoeling
was. Hij moest naar zoveel verhalen luisteren en zo-
veel prestaties bekijken dat er te weinig tud overbleef
om de cadeautjes uit re delen. Hij heeft ons beloofd dar
hij daar volgend jaar meer aandacht aan zal besteden.
Beste kinderen, ouders en andere aanwezigen, als jullie
suggesties hebben om het bezoek van Sinterklaas voor
jullie beter te laten verlopen laar het ons (de werkgroep
Speelvoorzienilgen) dan even horen. Jullie inbreng is
van harte welkom.

Verkeer

Verkeersplateaus en drempels

In het vorige nuÍtmer van het Gijzeffooise Ze&je
maakten wij bekend voor welke stralen wrj - op
verzoek va! omwonenden - bij de gemeente een
aanvraag hadden iagediend voor een verkeersplateau of
drcmpels. Nu de uitslag van de enquêtes onder de
omwonenden bekend is, kunnen wij u nededelen
welke aanvraag er wel of niet ingewilligd zal worden.
Ter verduidelijking: als er 66 % of meer ja-stemners
zijtr, wordt de vooÍziening aálgelegd (een niet-
stemmer telt als nee-stemner).

Verkeenplateaus :
- Berkveo,/Wolfsveu 86% JA
- Raawen/Henneven: 88% JA
- BerkveD/Vlutrersven: 100% JA
- Vy'olfsveD./Vluttersven/Schaapsloopven: 867o JA
- Schaapsloopven/Vrijkensven: 86% JA

Drempels:
- Knanven: % onbekend, worden allen aangelegd
- Eijerven: 63% JA, worden dus geen van allen aan-

gelegd.

De aaaleg zal zoveel mogelijk tijdens de herbestra-
tingswerkzaanheden geschieden.
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Croenvoorziening

Aanleg groen rond vijvers

In december 1994 hebben wij bd de gemeente de eer-
ste werlÍekenhgen kunnen iozien voor de aaaplant van
groen rond de vijvers. Men hoopt een groot gedeelte
hierva[ in dit plantseizoen - tot eind april - te kunnen
realiseren.

Alle direct omwonendetr zullen door de gemeente
middels een schrijven en een Keirc situatieschets van
de plannen op de hoogte gebracht worden. De grote
tekening met uitgewerkte details ligt dan bij leden van
de werkgroep Leefbaarheid en Groenvoorziening ter
inzage. Bij hen kunt u dar terecht voor nadere infor-
matie. Ook zullen zij uw eventuele op- en aanmerkil-
gen noteren om deze vewolgens gebundeld met de

tJgemeente te bespÍeken.

Bomen in de wijk

Van de gemeente hebben wij vemomerl dat gedurende
dit plantseizoen - lot eind april - in de volgende straten
bomen vafl de hieronder genoemde soort geplant gaan
worden.

- Kanu.nnikensven, Pad Riel, Pad Eijewen, Bunder-
kensven, Diepmeerven (binnenzijde): Zomereik
(Quercus Robur);

- Diepmeerven @uitenzijde): Knotwilg (Salix Alba);
- Grevenschutven: Westerse Netelboom (Celtis

Occidentalis) ;
- Biesven: Haqslaar (Corylus Colurna);
- Vlasven: Iloningboom (Sophora Japonisa, RegetrD;
- Gulbergsven: Beuk (CaÍpinus Beh:lus, Frans Fon-

J taire);
- Wolfsven:Pseudo-Àcacia @obinia, Sandraudiga);
- Berkven: Beuk (Carpinus Ben us, Purpurea);
- Schaapsloopven: Valse Christusdoorn (Gleditsia);
- Pad Riel (lege plaatsen naast kerlfiofl: Berk (Betu-

la):
- Rond grote speelvoorziening, langs Eijerven/-

Schaapsloopven: Linde (Tilia, Braban|;
- Fietspad Vluttersven/Berkven: Appelbloesem (Ma-

lus, Liser):
- Fietspad DiepmeerveD,/PutteDse Dr€€f: Knotwilg

(Satix Alba);
- Rond speelvoorziening Vluttersven: Bloesem (Pru-

nus t.

Er is bij de keuze van de bomen rekening gehouden
met eigenschappen die eventueel voor overlast ku!tren
zorgen zoals besdragendheid en luisgevoeligheid. Ver-
der wordt er met de eanplant rekeni:rg gehoudetr met
ir- en uitritt€n, ramen van q;sning€tr, parkeewal*en,
paden van voornrinen en lichtmasten.

Voor naderc hformatie kunt u zich wenden tot MaÍcel
Rademakers of Hetty Bahlrnenn (adressen achterin).

Kerstworkshop

Op 12 en 13 december hebben er in de Driekonin-
genschool twee dÍukbezocht€ kentworkshops plaatsge-
vonden. Deze waren georgaoiseerd door #n van onze
leden, Ine Huvenaars, samen met haar collega, Her-
mien Anni.nk, beiden docent plantaardige vormgeving.

Er werd voornamelijk gewerl* met natuurli.jk materi-
aal, zoals allerlei soorten groen (uit eigen tuin), mos-
sen, (granaat-)appels, peertjes, raffia, cranberries,
kÍuiden, kaneelstokjes. Daamaast (natuurlijk) ook met
kaaÍsen en waxiaelichtjes. Hoe deze muerialen werden
"samengesmeed" tot kerstdecoraties deed menigeen
veÍsteld staan.

Op één avond maalten de deelaemers ieder twee
originele stukken: een keÍtskijkkist en een kerstkrans.
Er werd m.et veel fantasie gewerk met deshndig
advies over kleur en compositie. De resultaten waÍen
verbluffend!

Wie het leuk viÍdt om met plantaardig materiaal
eigentijds bloemwerk te maken kon zich b.ier helemaal
uitleven. De muziek, de talloze voorbeelden, het
gezeliige samenzijn en samenwerken maake het tot
een sfeewol geheel.

Voor Pasen heeft Ine rreer twee vaa dergelijke
workshops in petto. Deze zullen ook plaatsvinden in de
Driekoningenschool en wel op maandag 3 en dinsdag 4
april a.s., vatr 19.30 tot 23.00 uur. Deze avonden
zullen in het teken staan van de lene.

Voor informatie en inschrijving kutrt u bellen met
Ine Huvenaars, tel 11 98 45
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Jazzdansdocente: Conchita van Diik

Lr vervolg op de verhalen over dokter Anneke Dalinghaus eq tatrdaÍts Jeroen Claes, kuot u in onderstaa.ud stuk kennis
maken met een jazzdaasdocente die in de gymzqel van de Driekoningenschool les geeft in aerobics, calisthenics, step-
aerobics en iazzdans.

Mijn naan is Conchita van Dijk, ik ben 29 jaar en
kom uit Geldrop, waar ik silds deceober 1993 woon.
Mijn opleiding ben ik begonnen met de cursus Vereni-
gingsleidster Jazgymnastiek y6a de f(sninklijkg l.le-
derlandse Gynaasdek Bond, KNGB. Voor deze oplei-
ding ben ik met lof geslaagd in juni 1992. Itr
s€,ptember van dat jaar ben ik full+ime les gaan geven
in o.a. jazdans en aerobics, Daarvóór gaf ik een paar
uutjes per week les als hobby. Van maart tot €o met
decembeÍ 1993 heb ik de Specialisatiecursus Jazzdans
van de KNGB gevolgd en evetreens met goed Íesultaat
beëindigd.

Itr de praktijk bleek echter al snel dat je er niet komt
met een diploma alleen, Vandaar dat ik zelf nog iedere
merndeg train en daarnaast ook veei bijscholhgen
volg. Zo volg ik h de herfst-, camavals- en zomer-
vakantie een Eaititrgsstage om van de nieuwste jazz-
danspassen etr -technieken op de hoogte te blijven.
Voor de aerobics- en stepslessen volg ik regelnatig
bijscholingsweekends. Vaak sta je op zo'n bijscholing
4 lessen (à 1,5 uur) op een dag te stappeD, sprhgen e!.
vooral zweten. Het is maar goed dat het nog steeds
mijn grootste hobby is. Eén van de orgadsaties die
bijscholingen organiseert is de EFAA. Dat is eeo aero-
bics-organisade die ook regels opstelt waaraan je je als
lesgevende te houdet hebt. Hierdoor wordt de kwatiteir
vatr de lessen bewaalÍ.

In de Driekoningenschool geef ik drie verschillende
"fit"-lesseo. Het is daaÍom ook belangrijk om te bepa-
len:
- wat u met de les wilt bereiken:
- welke les daarbij het besre past.

Voor een groot deel is de lesopbouw gelijk, zoals de
u/arnilg-up, het losmaken van de spieren en gewrich-
ten, en de cool{own, om spierpijn te voorkomeo.. De
soort les wordt bepaald door het middelste gedeelte
ervan. Dit ziet er als volet uit:

CALISTHENICS:
diverse vormen vatr gaan, lopen, kicks e.d.,
waarbl telkens één voet aatr de grond blijft. Dit is
mi.uder belastend voor loieèn en enkels. maar toch
lekker intensief.

AEROBICS:
diverse vormen van gaan, lopen, kicks e.d., die

echter gesprongen worden uitgevoerd. Hierdoor
wordt de conditie veÍbeterd en katr vet verbrand
worden (belangrdk ais je wilt afrailen).

STEP.AEROBICS:
d.m.v. de steps (lage bankjes) waar je op- en af-
stapt kun je je conditie vergroten en worden met
name de bil- en beenspieren verstevigd.

Bij alle lessen wordt tevens spierverstevigend gewerk,
echter bij de calisthenics lessen ligt hierop de meeste
nadruk. Ruin 30 minutea wordt daar dan ook hard aan
gewerlÍ. Teoslone geef ik naast deze "fit'lessen ook
diverse jazzlessen:

- dansexpressie voor kinderen van 4,5 en 6 jaar;
- ja?zÀ2''s voor kinderen vanaf 7 jaar;
- Bodyjazz voor volwassenen.

In ai deze lessen staat het dansplezier voorop, Om dat
te bereikeu wordt er echter hard gewerkt '," houding,
lenigheid, krach en de jazzdanstecbnieken. Ook in
deze lessen zal je vaak niet aa.u buikspieroefeningen
ontkomen.

Er is dus voor ieder wat wils, aan u de keus. Ook voor
rnrnnên zijn we bezig om een les op te starten. Ge-
dacht wordt aan conditietraining of man-power. Hier-
voor kun je je alvast aanmelden.

Enkele gegevens:
Lessen in de Driekoningenschool op dinsdag en don-
derdag. Voor hformarie en grads proefles kun je bet-
len:
Conchita van Dijk, 855 676 (12.00 - 14.00 uur).
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Mededelingen

Verhuizing praktijk huisarts/fysiothe-
rapeuf

Met ingatrg van 1 februari 1995 houdt huisarts Anneke
p{inghap5 baar spreekuur il de nieuwe praktijkruin-
te. Deze praktijk is gevestigd op de hoek Diepmeer-
ven/Biesven. Ilet volledige adres luidt:
Biesven 1
5646 I(I. Eindhoven
tel.: ll 05 13 (onveranderd)

Tevens zal per 1 maaÍt 1995 dokter Rens Henquet drie
dagdelen spreekuur houden op dit adres.

Ook met ingang van 1 februari 1995 is de praktijk
.._-, voor rysiotherapie Van Eijk verhuisd naar Biesven 1.

Mewouw H. van der Woerdt Rebel is bier op maan-
dag-, dinsdxg-, donderdag- en vrijdagmiddag vanaf
13.00 uur bereikbaar.
Tdz 12 82 19, b.g.g. ll 52 46.

Notu len Bewonersverenigi ng

Zoals op de laatste Ledenvergadering is besloten, kun-
nen leden die daarvoor belangstelling hebben de be-
stuuBtrotulen van de Bewonersverenigiag onwangen
tegen betaling. Voor het bedrag van / 10,- per jaar
krijgt u 11 keer per jaar de nonrlen thuisbezorgd. Als u
hierin interesse heeft kunt u zich melden bii het secre-
tariaat (adÍes achteril).

Computercu rsussen

'--l Buurtwerk Stiatum biedt de mogelijkheid tot het
volgeo van computercursussen. Er is een basiscunus
"Kennismaken met computersr', bestemd voor wie
neer wil weten over de computer en er zelf mee wil
werken. ln dez.e basiscursus leert u welke
toepassingsmogelijkheden er zoal zijn en oefent u net
verschillende programma's. Bij voldoende
belangstelling is er een vervolgcursus. DaaÍoaast is er
een cu$us bestemd voor vrouwen die
al kunnen omg:un met de computer. ln deze cursus
leer je omgaan met de basisfuncties van dit progranuu
voor tekstveÍwerking.

Inlichtilgen: Evelile Pyckevet: 11 56 16.

Er is ook een computeÍcursus speciaal voor kinderen
van 10 t/m 12 jaar. Tijdens deze cwsus leer je op een
creatíeve en speelse manier de computer te gebruiken
met het progr.Ínm, Windows voor kinderen.

Inlichtingen: Fransa Sanders: ll 56 16.

Stilleven

Onze wijk is bijna volgebouwd. Dat is wel eens anders
geweest. Allicht, zult u denken. Níet iedereen veet
echter da de bouw et*ele jaren stilgelegen heefi,
omdat een hooftliool nia aangelegd lan worden van-
wege een bawaarprocedure of i*s dergelijla.

De wijk was half aangelegd, ha Diepmeenen hieU
ergens op in de buun vut het Wolfsven en d,e yerbin-
ding met het Kanunníkensvm bestond uít een aantal
stul*en noodbestrating díe ogenschijnlijk op een volko-
men willekeurtge wijze door em reuzenhand aan ellaar
gelast lekm te zijn, Daartussen lag wat braakliggend
tefrein, waar wat m.ager gras op groekle. Staatlan-
taon:t waren er niet m de enige passanten waren de
schapen yan Cor Adiaans, die van of naar de stal
gedreven werden, wat toevallige wandelaars m de bus
die zich door de kronkels natr het eindpunt wrong.

Aan het Eijenen - dat toen em bosje was - en aan het
einde van het Kanunnikensyen lagm gronddepots,
waaman in de winter de besneerwde toppen zich huize-
hoog boven de staat verhievm en in de zomer de
droge wind een roo@luim tevoorschijn toyerde.

Het was een warme zomerayonà.. Of beter gaegd
nacht, want d,e zon was al enkele uren geleden koper-
kleuig onder de kim guab. De volle maan stond laag
aan d.e hemel en wierp de slagschaduw van het grond-
depot over de weg. Stilte m duistemis alotn op dit
kleine srukje Gijzenrooi. Em echtpaar yan middelbare
le$ijd líep zichzelf uít te laten. In de diepste duistemis
stond een geparkeerde auto. Onopyallend, In de yerle
naderde d.e bw.

Wak bij de auto aangekomen werd het echtpaar door
de bus - die met groot licht door de donkere bocht
kwam - ín het zonnetje gezet en onthuue zich voor hun
verbaasde blil*en een schiueruchtig tableau yan twee
figuren, die elkaar in de auto poed,elnaab omklemd
hieden. De na.dermde bus 'zoonde' in en belichxe
detaíb als een spotlicht op het toneel. Twee paar grote
ogen lichtten verschih op in de stalznbundels.

Vtjf telkn later was het echtpaar yoorbij de aLto en de
bus om de volgende bocht, Op het nenlies brandde
nog een exhibitionistisch stilleven na waar een schild.er
jaloers op geweest kon zijn.

Later is ín de wijk nooit meer een yoorstelling met een
dergelijke uitzonderlijke apressie waargenomen.

Jeremias
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Oproepen

Vrijwilligers gevraagd

BestuuÍsleden

Het bestuur van de Bewonersverenigilg Gijzenrooi
heeft behoefte aan venterkhg. DooÍ terugtredirg van
zowel de secretads als de pendngmeester zijn er twee
vacatur€s ontstaa[, die we $aag zo spoedig mogelijk
willen invullen. Op dit mome$ worden de honneurs
waargenomen door de vice-secretaris, Kees vatr
Vessem en de vice-penningmeester, Cecile Beekneijer.
Als u belangstelling heeft om een van deze functies te
komen venrullen om zodoende een bijdrage te leveren
aan het reilen en zeilen van de vereniging, kunt zió
melden bij één van de bestuursleden, We zouden het
op prijs stellen als u dit zo spoedig mogelijk zou doe4
zodat vre op de ALV van 27 mà^Ít het nieuwe bestuur
kumen voorstellen aan de leden. Voor neer informatie
over de functies kutrt u zich wenden tot bovensenoem-
de personeo.

Speelvoorzieningen

De werkgroep speelvoorzieningen heeft dringend be-
hoefre aan actieve leden. Wie zich wil inzetten voor de
speelvoorzieningen in Gijzenrooi en/of wil meewerken
aal de organisatie van buuÍactiviteiten kan zich mel-
den bij één van de werkgroepleden (zie achterir dit
uum.mer) of op de Algenene Ledenvergadering van 27
maart 1995.

Bij voldoende belangstelliag wordt overwogen om
speelvoorzieniogen en buuÍactiviteitetr in twee apaÍe
werkgroepen onder te brengen.

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen

Van SWOE, de Stichtíng Welzij! Ouderen Eindhoven,
ontvingen wij onderstaand persbericht.

Yrijwilligers gevraagd:
Waarvoor?

Het toetsen van de toegalkelijkheid voor gehandi
capten van bestaande gebouwen.

Hoe?
Samen met andere wijwilligers zorg dragen voor
het invullen van een enquêtelijst.

Waarom?
Er zijn veel gebouw€n die moeilijk toegalkelijk zijn
voor slechEienden, slechthorenden en Dersonen in
een Íolstoel.

Waar?
Openbare gebouwen in de directe omgeving of uw
wrjk.

Het Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid en het
Overleg voor Ouderen Ehdhoven vragen vrij'rilligers
die zich actief udllen inzetten om bestaande openbaÍe
gebouwen in Eindhoven te bezoeken. Over de opzet,
werkwijze en atrdere onderwerpen wordt u dan metteÍ-
tijd uitgenodigd voor een hformatiebijeenkomst. ln
deze opmep willeu wij met nadruk ook personetr die
zelf eel handicap hebben uimodigen.

U kunt contact opnemen met mevr. Ienke Jonker,
Bomanshof 6, 5611 NJ Eindhoven, tel: 12 39 77
(9.00-13.00)

Jeu de Boules

De werkgÍoep Seniorenbelangen zou het zeer op prijs
stellen om met diverse medebewonen, zowel jong als
oud, een Jeu de Boulesclub op te zetten. We hebben de
indruk dat er in de wijk voldoende belangstellitg is, en
die wil.len u/e nu eens goed ia kaan brengen.

De Jeu de Boulesbaal zal door de gemeente beschik-
baar gesteld worden. Mochteu er onder u mensen zijn
die deze sport beoefenen of dit 'rillen gaan doen, wil-
len die dan contact opnemen met albr. P. v.d. Nieu-
wenhof, Meerbergwen 40, tel: 12 13 43.

Seizoenswandelingen in Cijzenroois
natuurschoon

De vereniging organiseen in samenwerking de heer
Spitters, voormalig M-gids, het konende jaar, exclu-
sief voor de bewoners van Gijzenrooi, een viertal sei-
zoenswandelinger in de rijke tratuur rond Gijzenrooi.
Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u zich, bij
voorkeur telefonisch, aanmelden bij Marcel Radema-
kers, 12 51 57.

Ih randelinqen zijn geplod op de volqmde dètal
LÊírte! I àpril 1995
Zos: 29 juii 1995
fhr{st: 21 oktober 1995
ïlinter! 13 jenuari 199ó

"Weggelopen!"

In de nacbt van di-nsdag 20 december 1994 is onze
conifeer op stam, i!cl. buitenpot en kerstdecoratie
"weggelopen".

Wil de huidige "oppas'' van onze conifeer zo vrien-
delijk zijn om hem weer tiuis te brengen. Hij heeft
namelijk erg veel last van heimwee. Het adres is bij de
'o'Pas" wel bekend' 

zijn baasjes.
P.S. Noem ie dit nu zalie kerstfeest?
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Uw bijdragen voor het Cijzenrooise
Zegje

Wij nodigen u uit om een stukje te schrijven over e€n
onderwerp dat voor de hele wijk interessant kan zijn of

wat in. ieder geval met Gijzenrooi te maketr heeft.
Voor het eerswolgende Gijzenrooise Zegje moeteE alle
bijdrageo en adverrenries uiteÍlijk op 1 juni 1995 op
he! redactie-adÍes zijt iageleverd.

Tennisvermiging Genderbeernd kaa enkele nieuwe Middelbare scholiere biedt zich aan als oppas, liefst
leden plaatsen. in Gijzenrooi. Graag kennismebng uooiaf. wi"o"

Vissers. telefoon: 12 lO 97.
gí4isschien stond op uw lijstje met goede voornemens

voor 1995 zoiets als: mesr aan sport gaan doen. Of

Kleine advertenties

Dc kosEl vatr advcne ies itr deze rubtiek (alleed voo. paniculieredvcredigiÀgel en det voor de verkoop vatr artikeletr) brdragea fl. 1,00 pcr Írgel,
mct eetr óinidum va! fl. 5,00' Adveftctties diencn scbdftelijk te wordcn aatrgemeld op het rEdactic-adres oDde. beraliq vÀÀ her verschtdigde b€-
drag. Voor b€drijvctr gelden aldcre Ericveq waalaoor u conEct kuÀt oDÁemet mct de Ícdqctic.

meer tennissen. Of wellicht beter gaan tennissen. Wel- Schoonheidsspecialiste in opleiding (o.a. h bezit van
nu, dan is dif een kans om uw voornemens in daden menisurg diplomay vraagt moaeUL' tegen onkosten_
om te zeften. vergoeding. Verzorgt tevens sportmassages (gediplo-

TVG is een kleine termisvereniging met zo'n 160 seni-
or- en ongeveeÍ 40 juniorleden. De verenigilg heeft

mensen te leren kennen. U kunt zich inschrijven voor
onderlinge toernooien, inteme competities en voor de
clubkampioenschappen. Voor wie zich nog niet zo
sterk in de tennisschoenen voelt staal bestaat de
mogelijkheid tor het volgen van lessen. Meer
gevordeÍde tennisse$ kumen zich inscbriiven voor één

rían de vier Tvc-teans, die in de regionae KNLte-
compedties uitkomen.

Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 olÍober. Het
lidmaatschap bedraagt / 175,- voor volwassenen en
/ 55,- voor kindeÍen tot 17 jaar. Het inschrijfgeld be-
draagt f 25,-.

Wilt u meer welen, bel dan naar Lilian Soanints. tel:
17  )1  \ a

meerd). Tel: 12 69 30

Heb ie nu ook zin om te voetba en?

' : ; n  d a r :  b i j :

', TlvoLl
rq- t. 

;*-

' '  
n  

_ " I a à n . . t ê  
. s s c e n t à à t r . .  -

. e g ê n o v ê r  À n i m à r i l

. . : r :  : : é ê !  r n t . m s c  ! è  B E ! l !

haar thuisbasis op het gemeentelUk sportpark aan de Ouders van twee kind.eren (vier en nul jaaÍ oud) zoe_
Aalsterweg. Enkele banen zija verlicht. ken een oppas thuis voor enkele dagen per week.

rvc biedt de recreatieve tennisser ruim€ speermoge- fl'a?ï:ï1ïiïffiï'$,Ïl:::ïjJirtd:120406.
lijkheden, gezelligheid en de gelegenheid om nieuwe
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Bewonersvereniging Gijzenrooi

Dageliiks Bestuur
Voorritter
SccÍetaris

Pcrtri[gEeestc!

Werkgroep Verkeer
Hetty !ánrmànn
Luc Cuype$
Johtr Macussen
Janco RaopaÍ
HaÍtry Reckers

Werkgroep Speelvoorzieningen

Hugo CaaBer
MoDique Gijsbcrs
BuurtactiYiteiteo
Ma.rgot Bakker
Pia RadcDakers
Heleê! WUnands

Kees vatr Vessem-
lÍeËy B.hln"nn
Marianne Heeten
Joop HuÀtitrg
Marcel Radenakels

Werkgroep Dienstverlening
tules Schtiohoí

Werkgroep Seniorenbelangen
Pier v.d. Nieuwenhoa
Eafily Reekers
Noonje Schipper

Werkgroep lnformatievoorziening
Marcel Radêmakers'
Hetty Bah.lÍÊlÍ
Cecilc Beckneijer
Rob de l\ri rÍ

t(oD oc wltrter
Kees vatr Vesse6 (waaÍ!e-
Eetrd)-
Cecile Beckmeijer (waame-
medd)i

Raatved 46
Lisvetr 41
Raatvetr 32
Schaapsloopvso 10
Meelbergsven 32

Lisveu 59
Lisvcu 2
MecÈcrgsvetr 84

Vlunersvêtr l0
Raawed g

Kraanvel 16

Diepdeereen I 12
Raatveo 46
RÁawetr 4
Gulbergsveo2T
Raawetr 64

MeeóeÍgsve!72

Meerbergsvetr 40
Mecóergsvcd 32
Berkvetr 13

Werkgroep LeeÍbaarheid & Groenvoorziening

MeerbeÍgsvetr 39
DiepmeeÍven I 12

12 40 48
11 93 06
t2 49 09
11 65  01

t t  5475
tz 47 97
t2 15 37

t204. 06

Lt  347E

lt 04 t3
L2 40 48
t214 87
12 85 46
t2 5t 57

t2 67 92

t2 t3 43

t2 29 84

t2 5t 57
t2 40 48
t2 3t 93
t2 02 03

12 02 03
1l 04 13

R.aarveo 64
Raaryetr 46
Lisven 39
MeelbergsveÀ39

*) Tevens lid van he! Algemrrtr Bestrur

Ledenadministratie: Meerbetgsve! 84, telt 1215 37
Aarlmcldêtr deuwe leden, aftneldcn veltÍektende leden, adÉswijzigilgen en bezorgklacht€n Gijzenrooise Zegjê.
Redactie.adres "Gijzenrooise ZegieÍ; MeeÈelgsve! 39, 12 02 03
AÁnmelden vatr en irforbalic ovea advenÊnties eD kopij GijzeDrooise Zegie.
Postadres Bewonersvereniging: Posóus 4286, 5604 EG Eiodhoven
SecretaÍiaatsadres: (tijdêlijk) DicpEêcÍvctr I t2, tl M t3
Giizenrooise Zegje: Verschijnr 3'1 keer perjaaÍ, oplage: ca. 500 snrks.

Algemene InÍormatie

Milieuklachten: Gt.: 44 42 loi CFT Groenliin: 3E 6l Z2
Informatie- en klachtenli in Dienst Ogenba.e Werken: 38 60 OO
Voor o.a. inlichtingcn êo klachcn ovcr huiswil. oud papier, diliêuboi, groenvoorzicning, bêsd-adng, veÍlichting etc.
Ophaálschcma:
. Huisvuilzrkkên:
. Oud papicÍ:

. GFf bak:

clkê ONEVEN wcÊk op maandag:
elkc ONEVEN wcck op dinsdag vanef 8.0O uur: goed vcrpakken in papi€Íen/kenonnen (GEEN PLASïC) zaken of dozcn of
bij clkaar binden mci rouw:

clke EVEN week op marndag



Voor kwoliteit, sewice en gezellígheid

Kqqtie Jons
koos - fiine vleesworen - noten

bonbons - dellcofessen
koude schofe/s

Korionderslrool ó

t ,
lcrccc| c mnid,tictkift t
. 4 í 4 J
ll,Kfr ,lfrt!fr?4;.

\,/ tKonanCenfraaÍz
ljJq hennen- antiayLs luJv 

6rad- t-udanxet

Daems Gevelrenovatie
Schoonmaakbedrijf

Gevelrenovatie
* Gevelreiniging

* Glasbewassing
* Rioolreiniging

* Interieuneiniging
* Tapijtreiniging

* Brand- en roetreiniging

DSB... GE\ryOON DE BESTE

Tel. 040-125271/125869
Auto Tel. 06-52851305

DAMES.

HAARMODE

EN HEREN

EDDY PINAS

5667 BB Geldrop, Nuenenseweg 73,
tet.: 04s.854583

5613 DV Eindhoven, Tongelresestraat 268a,
tet.: 04G4S689B

5643 WG Eindhoven, St. petr. Canisiuslaan 54,
tet.:04G.l.tBZ8g

CHINEES INDISCH REST
SHANGHA

Heezerweg 3'14 . EINDHOVEN Tel

}.t"+ffi t

AURANT
I
o4D - 120727

m a  - v r i j  v a n  1 6  . 0 0 - Z Z . O O
w e e k e n d  e n  f  e e s t d a g e n
v a n  1 2  . 0 0 - 2 2 . 0 0  u u r * Gevelirnpregnering

Vivant
f,Darnes - ÍIererr

Mode

chic  en spor t ie f
f t a l i a a n s e  e D  F l a n s e E o d e

d e  n i e u r e  c o l l e c t i e  i s  b i n n e n

E e e z e r e e g  3 0 4
vr l idag koopayoad



STRATMAN
Voor al uw groente en fruit
en voor het maken van fruitschalen

A.J.Straunan
Tapintraat 14
Eindhoven (Tivoli)
llE5'í3

Jedae londerlaond/ao'

,--' 
- -' 

--.iíiihïttot ".*
à *ïi,àioo ro, 4"f; óJaa;-

en yur,(n/ercn yanal Í íaar
nde Drte,funnaeniíoo/.

*o, a /0, (ontltb r Dg,(, ass ó7ó

Heezerweg 306, Eindhoven
tel .040-114870

\Yii makeÍr kant €n klaar maaltijden. Deze zijn in de ol'en of
m€nellon te !-efiïÍ]Ínen.
Ied€Íe rveek verdndeÍt de mordijst. De maaitíj<io ájn in de
koeikast l0 dagen te bew-aren.
Iedere cj€ krrnt u vaÍr 10.00 uur tct 19.00 uur bi-i orx telecht om
uw keuze te mak€Ír
Uiteraard maken wij ook nog de mooiste kcude schoteis en
buffetten.

ALLÉÉ\I VERKRIJGBAAR BU:

O STIPIIOUT
DRANKET.{CENTRT.N,I
Tivolilaan 95, Telefoon 11.,11.77

iiuidverz, cÀRilt-I, Dieprcerven u.0, 56468c EIIÍDE, 040-127002

W , 1erfubicJ,s/ep-aerobrc
'h//anelts y'azzdans

'  t  a , l  I  t//1 0e ur/elínrunnanynM. -
J

y'oor info' hndtrla yan Dí;I
e0-d55 ó7ó

Belee f  he t

Pt*o^
weldad ige  gevoe l  van  'n

gez ich tsbehande l  i  ng  b i  j

HU I N E RZORGI IIG' C ARI II I'

Voor  een a fspraak  o f  in fo rmat ' ie :  040-127002
Car in  D i jcks ,  ged ip '1  .  schoonhe idspec ia l  i s te

T1IELS B,V.- lJzerwaren - Gereedschappên
- Tuinartikelen

Korianderstraat 1B-2O-22 -Telefoon 1 10538
LUXE- EN HUISHOUDEUJKE ARTIKELEN
Heezerweg 300 - TeleÍoon 113224
HETÁD8ES YOOf, SEFV'CE, KJ.,/AUIEÏÍ EN GARANNE

l{ol Verberne
ff..t.rr.g tl8 T.l! 7111t4.

TTIDHOY:X

{t-|,

Geopend na-do: 19.00 tot 22.00 uull rro-do: 9.00 tot 18.00 uur


