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Van de redactie

Dat de BewoneÍsv€Ícniging Gijzenrooi (Bc) oen nuttige fimctie veÍvult in Gijzenrooi is wel duidelijk uit de vele
resultrten die zij bereikt h€eft in haar relatief torte bestaan. Naast de realisatie van'spelplel&en voor de kleintjes en
snelheidsrernmande v€rk€sÍsmaalcgelen, draagt de BG zorg voor tientallen Heinerc zaken die voor de wijk van belang
zijn. We zijn blij dat ons werk door zo'n gÍoot deel van de wijkbewooers wordt ondeÍsteund. Circa 80% van alle
wijkbowoners is lid van de BG. Onder die mensen zijn vast wel bewoneÍs die actief willen meewerken aan het succes
van de BG. In dit nunmer roepen we landidaten op voor venchillende functies. Ook brengen we u weËr op de hoogte
van de stand van zaken in do BG. Verder vindt u een aantÍekkelijk aanbod om uw thsoriekennis van het autorliden
weeÍ €ens op te halen. De traditionele column van Jeremias gaat over dromen en branden. Tot slot bÍ€ngen we in dit
nunnner een vertaal over de vennen waamaar de straten in GijzotrÍooi zijn genoemd,

Vrijwilligers gezocht

De BG tan haar activiteiten alleen uitvoeren danlzij de
enthousiaste inzet van vele wijwilligers. Na eelr aantal
jaren meedraaien tÍel&en soomige wijwilligers zich
on veÍschill€nde redenen terug- HieÍdoor ontstaat er

- ,een mogelijkheid voor andeÍe leden van de vereniging- 
om actief tre woÍdên. Op dit momeot kunneo we weer
enthougiaste mensen gebruiken voor verschillende
werbaamheden.

Bestuursleden

De bestuuÍsleden die komend voorjaar 2 jaar zitting
hebben in het Algemeen Bestuur moeten op grond van
de statuten op de Algemene Ledenvergadering van
maaÍt 199ó afoeden. Hierdoor ontstaat een aanlzl
vacatuÍss- Het gaat om de volgende po6tetr:

- Voorzitter
- WerkgroopSpeelvoorzieningen
- Werkgroep Leefbaarfuid & Groenvoorziening
- WerkgroepDienstverlening

De votrmanste taak van de voouitteÍ is bet leiden
van de maandeliikse vergaderingen van het Algpmoen
BestuuÍ en het Dagelijks Bestuur- DaanEast vervult hij
een Í€pÍesentatieve functie voor de vereniging.

De bestuursleden voor Speelvoorzieningen en kef-
baaÍheid & Groenvoorziening zijn voorzitter van de
wsÍkgÍoep. Zij vertege.nwoordigen de werkgroep in het
Algeneen B€stuw €n zorgen ervoor dat de zaksÍ die
hun werkgroep b€tÍ€ffen in het Algeme€n Bestuur bo-
sproken wordon.

De éÍnnanswerkgroep Di€nstveÍlsning heeft altijd
verschillende hand- en spandiensten verricht voor de
vercniging en het b€stuur. Met nam€ door de ke,nnis
van de ambtelijke organisatie heeft het htídige be-
stuurslid verschíl€nde zaken kunnen regelen. Kandida-
ten voor deze post zouden dus bij voorkeur goed inge-
voerd moeten zijn in de anbtetjke organisatie van de
gem€€nte Eindhoven.

Vindt u het leuk orn actief mee te doen als bestuurslid
van de Bewonersvereniging Gijzonrooi, of tent u
ienand die volgens u goschilÍ is om dat te doen, aar-
zel dan niet en neem voor 15 jenuari 1996 contact op
met de s€cÍ€taÍis. U kunt ook één of meer bestuursver-
gderingen bijwonen om sf€€r !c proêvên-

Mocht u me€Í informatie willon over de inlioud van
één van de po6ten, dan kmt u contart opn€rn€n met
het huidige bestuurstd-
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Werkgroep lnf ormatievoorziening

De werkgroep Informatievoorziening heeft behoefte
aan versterking- De werkgroep b€staat nu uit 3 menseÍl
en is op zoek naar maximaal 2 nieuwe leden. De werk-
goep houdt z.;rch lir'zig met het samenslellen en uitge-
ven van het Gijzenrooise Zegtre en het organiseren van
bijeenkomsten voor de loden van de BG. Daamaast
zijn er het gebied van Informatievoorziening diverse
andeÍe actiyiieiten die de werkgroep op zich neemt.

Heeft u bela.ngstelling voor deze werkzaamheden?
Neem dan contact op met de voorzitteÍ van de werk-
groep, Els van Asseldonk.

Speelvoorzieningen &
Buurtactiviteiten

Zoals inrniddels bekend is, is de werkgroep Speelvoor-
zieningen gesplitst in twee onderdelen: Speelvoorzie-
ningen en BuuÍtactiviteiten. Hieronder volgen 2 stukjes
over de activiteiten van beide onderdelen.

Speelvoorzieningen

Op dit moment houdt de werkgoep zich voomamelijk
bezig met de invulling van de grote speelvoorziening
aan het Schaapsloopven/Eijerven. Deze plek is, op een
paar details na, ingevuld. De onderhandelingcn tussen
omwonenden, gemeente en BG spits€n zich nu toe op
het plaatsen van de banken en de voorzieningen voor
de oudere jeugd (10+). He1 is de bedoeling om zo
snel mogelijk met de aanleg vaa deze speelplek te
beginnen.

De werkgroep heeft de zorg voor de veiligheid rond de
speelvoorzieningen overgedragen aan de werkgroep
Verkeer. Het onderhoud en eventuele oveÍlast is onder-
gebracht bij de werkgroep l-eefbaarheid en GÍoenvoor-
ziening.

Zoals u waarschijnlijk al wel heeft opgernerkt laat het
onderhoud van de speelvoorzieningen te wensen over.
Hier wordt aan gewerkt!

Buurtactiviteiten

Op dit moment vallon de buuÍtactiviteiten nog onder
de werkgroep Speelvoorzieningen, maar zeer binnen-
koí is de werkgroep Buurtactiviteilen een feit.

Over de eerstkomende activiteit heeft u al informatie
gehad. SINTERKLAAS zal wederorn een bezoek
brengen aan de kindersn van Gijzenrooi- Een bezoek
dat hopelijk weer veel enthousiaste gezichtjes te zien
zal geven. SinterHaas zal op 29 november van 14-30
uur tot 17-00 uur aanwezig zijn in de Nutsbasisschool

aan de St. NorbeÍtuslaan om onze jeugd een gezellige
middag te bezorgen.

Een nieuwe activiteit die we in 1996 staÍ€n is de orga-
nisatie van een feest op KONINGINNEDAG. Ge-
dacht moet worden aan de verkoop van 2e hands spul-
letjes, pannekoeken bakken, spelletjes, enz. KoÍom,
een gezellige dag voor jong en oud en ... OOK U
kunt een kraampje huren om uw actiyiteit te showen.
Me.er informatie volgt in 1996. Voor nu alvast: heeft u
adviezen, ideeih of goede raad, laat het ons dan weten.

En de YENNENDAG, onze jaarlijks terugkeÍende
spelletjes- en activiteitendag voor de jeugd? Jazeker,
vanwege het groie succes wordt deze natuudijk her-
haald, alleen zÀl bÊt dflÊ keer in septembcr zijn,
zodat eÍ een betere verdeling van de activileilen over
het jaar ontstaat.

v
Koíom, €r komen een heleboel activiteiien de kom-
de tijd en -.. WIJ hebben er in elk geval veel zin in-

Seniorenbelangen

Seniorenwoningen

Op 8 januari hebben Hanny Reekers en Piel v.d-
Nieuwenhof een kleine enquêtc gehouden onder dc
bewoners van de seniorenwoningen aan h€t Diepooer-
ven en Meerbergsven. Dit naar aanleiding van klachtea
en wensen van de bewoners. Er is hierover conlrl
geweest met woningstichting Hertog Hendrik war
Lotharingen (I{HvL). Dit heeft uiteindelijk tot resultaat
gehad dat enkele wensen worden ingewilligd.

Op 19 seplember 1995 ontvingen we een scbrijven van
IIIIvL, waarin zij mededeelt om eenrnalig op vrijwilli-
ge basis de volgende aanpassingen uit ie willen vo€Í€n:

1. Vewanging van de standaard toiletpot dooÍ een
verhoogde loiletpot (6 cm hoger);

2. Plaatsing van e€n extra lichtschakelaar in de
doucheruirnte aan de kant van de slaapkamor-
deur.

3. Vervanging van de plastic sluitplaten van de
deurgrendels aan de achterdeur door metalen
sluitplaten.

De kosten van deze aanpassingen komen geheel voor
rekening van de woningstichting.

Jeu-de-Boules

Nu er nauwelijks reacties zijn gekomen op de vraag in
verschillonde Gijzenrooise Zegtra naaur de belangstel-
ling voor een jeu{e-boules baan, zijn we tot do con-

v
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clusie gekomen dat er nauwelijks interesse is. Door het
ontbreken van voldoende interesse zullen wij er geen
aandacht meer aan besteden-

Uw bijdragen voor het
Gijzenrooise Zegje

Wij nodigen u uit om een stukje t€ schrijven over een
onderworp dat voor de hele wijk interessant kan zijn of
wat in ieder geval met Gijzenrooi te maken heeft.
Voor hot eerstvolgende Gijzenrooise Zegie moeten alle
bijdragen en advertenties uitedijk op 1 februari 1996
op het r€dactie-adres zijn ingeleverd.

Gratis theorie-avond

Voor de bewoners van Gijzenrooi wil rijschool Koren-
man iets speciaals doen in de voÍn van een gratis
theorie-avond, waarbij u uw tlrcorie w€er eens kunt
ophalen. De fraaie kantine van Peugeofgarage N€f-
kens, Geldropseweg 191 (hoek rondweg), staat hier-
voor ter beschikting.

Onlangs werd zo'rl zelfde avond georganiseerd voor
hct personeel van Nefkens. Het was een gezellige en
nuttige avond, waarbij de nieuwste verkeersregels aan
de hand van het mod€rnste th€oÍi€-systocm weÍden
uitgelegd.

Alle deelnemers hadden een rijksdaalder bijgelegd voor
de aankoop van eokele leuke prijsjes voor de deelne-
msÍs mot het beste re.sultaat- Zoie|6 zou ook voor de
Gijzenrooise avond gedaan kunnen worden. Voor
koffie en thee zoÍgt rijschool Korenman.

Omdat de heer Korenman geen idee heeft hoe groot de
interesse zal zijn, moeten bolangstellenden zich vooraf
tolofonisch aanmelden bij BovAc-kwaliteitsrijschool
Korenman. tel: 2 11 91 91.

Zonodig kunnen er meerdeÍ€ avonden worden georga-
niseerd.

De lessen worden gegeven via een CDi-Response
systeen. Hierdoor kan gekeken worden naar de indivi-
duele Íesultatgn en kunnen foutieve antwooÍdon be-
sproken worden.

Het aanbod geldt alle€n v(x)r bewoners
van GijzenÍooi!

Veenbrand

7z sliep. Ze sliep en droonde. Hsar droom hnd een
hoog gehalte aan jeugdsentimen . 72 was weer terug in
Drenthe, waar ze als kind opgroeide. fu ztg hnar ona
weer in de grote boercnkeuken brood bakken. Grote
boerenmi&en waren daÍ. Veel groíer dan ha brood
van de bakker. Otra kneedde hzt dzeg op een potige
manier, waarbij ze vaak de hele deegkluit trut één klap
op het aanrecht sloeg. Dat is voor de lucht, kind, zei
ze dan, Die moe, in hct deeg kotnen, zodat je lekker
luchtig brood krijgt. 7z rook het brood weer dat ui, dz
wannc oven kwam. Of nee, het was eigenlijk nia het
brood, maar meer dc kachel die ze rool<. De grote
keukenkaclal die ma, turf gestookt werd. Turf, waar
geen gebrek aan was in dc Drentse veenkoloníL;n en
waarvan je 's utinters de prikkelende lucht buíten
overal kon opsnuiven, k weníeldc zich in htnr slaap
nog eens behaaglijk om. Trouwers, was die luclx wel
zo lekker? Als het kacheldcurtje eens even open ging,
rook het toch wel scherp. En niet zo lekker ook! On
maar te nvijgen van de luclx die uit alle kieren van dz
kachcl kwam, als de wind ploneling in de schoorsteen
sloeg. Daar ging je van hoesten. Van dz weeromstuit
begon ze te krchen, zodat ze wakkel werd. 't Is een
ronige brandhrcht, dacht ze, en wildz verder slapen,

Brotdlacht??? Niks Drenthe, niks opoe! Ze dook
haar bed uit en rende naar benedzn Níks! Geen
brand, geen \wur, geen rook. Ze liep door hct huis als
em wandclende sruSelpaal; wantrouwend als een
brandweerman op een congres van pyromanen. Niets!
Totdat ze dc voordeur open trok en de rook ondzr dz
garagedcur zag uitkomen. Groot alarm, veel kabaal
voor weinig wol, of eigenlijk voor weinig vuur. Geen
schadc iel te tneldcn; wasr rook was bleek geen vuur
te zijn.

Wat was cr gebcard? Yiendlief was 's avonds in de
garage aan hct klussen geweest en er waren wal heíe
metaaldceltjes op een zak net tuintuí belnnd. De turf
werd heinnerd aan zijn nuhirtndionele verledcn en
had de wanme in zich opgenorrcn, die zich tlaama
dankbaar door dc turf verspreid had als een onder-
grondse veenbrand: sluimerend, naar aaief rokcnd.

De lcs? Pas op voor jeugdsentinunt, allerlei valse
interpretcties liggen op dz loer, de grenzen tussen
luden en verledzn, íussen droÍEn en dagdromcn vema-
gen. kkcr voor de vroegere Peelbewoners ondcr oru,
die vroeger -net als in Drenthc- lenerlijk op de turf
konden lopen. Latm ze oppassm dat het niel te hcet
onder hun voeten wordl. blfs niet in Gijztwooi.

It

Jeremias
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Vennen van Giizenrooi: Kanunnike{n}sven

De straten in onze wijk Gijzenrooi zijn genoemd naar vennen in de provincie Noord-Brabant. Het leek de redactie van

het Gijzenrooise Zegtre oon leuk idee om infomratie over deze veÍmen te verzamelen, zodat we de b€woners wat meer

kunnen veÍtellen over de achtergrond ervan. Dit artikel kan het begin zijn van een serie over alle venncn in Gijzenrooi.

Als u meer informalie heeft over één o[ meer van de vennen in Gijzenrooi, of weet waar die te vinden is. vragen wij u

contact op te nemen met de redactie van het Gijzenrooise Zegje. Wat is een ven eigenlijk? Volgens Van Dale is het een

klein meertje, ook wel droge bodem, in de heide van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg; elders door uitvening

ontstane plas- Vennen hebben een wisselend waterniveau, ze kunnen volledig verdrogen gedurende een koíere of

langere periode in het jaar- Wat flora en fauna b€tÍeft, hebben de vermen e€n Adantisch karakter. Vennen kunnen

ontstaan door ijswater (wellicht ook het ijs zelQ, stromend water, wind, afspoeling of veengroei. De manier van

ontstaan bepaa.lt de vorm en omgeving van e€n ven.

Dit verhaal gaat over het Kanunnike(n)sven, het v€n
dat het dichtst bij Gijzenrooi gelegen is (zie kaartje).
De bron die wij gebruikten spreelÍ van Kanunnikes-
ven, terwijl op hct straatnaambordje Kanunnikensven
staat. Blijkbaar zijn hierover de meningen verdeeld.
Het bo€k waaÍuit wij hier citeren is ter beschikking g€-
steld door één van de leden van de BG.

Het Kanunnikesven is pas in 1948 als waardevol na-
tuurgebied ontdekt. Danlzij de inspanningen van de
Eindhovense afdeling van de Natuurhistorische Vereni-
grng kwam het ven in de belangstellhg en kÍeêg het de
aandacht die het verdient. Het gebied was eigendom
van Philips en is later geschonken aan het Brabants
I-andschap.

Het Kanunnikesven ligt eyen ten zuidoosten van Eind-
hoven, slechts enkele honderden meters buiten de
bebouwde kom. Het is ovaal van vorm en heeft van
zijn west- tot oostpunt een lengte vur orJ.gevef,' 225
moteÍ- H€t ven ligt in een enigvins geaccidenteerd
terrein, waarvan de bodem uit fijnkorrelig zand be-
staat. Het is vrij diep met in de zomer een waterhoogte
van 1 à 1,5 m. In 1975 en 1976 lrcefl het ven echter
haast droog g€staaÍ.

Het ven ontle€nt zijn naam aan de veenbes die hier
woeger veel voorkwam. De Íode, eetbare bessen wer-
den in de omgeving Kanunnikes genoeÍnd. Het ven is
vroeger eigendom geweest van het KanunnikeskloosteÍ
in Veldhoven. Het werd toen als visvijver gebruikt.

Het ven heeft een entele meters brede, vlakke oeverzo-
ne die regelmatig droogvalt. Als gevolg van de inten-
sieve betreding door de vele bezoekers heeft deze
oeveÍzone slechts een geringe en lage begroeiing. Het
venwater staat in contact met h€t Memwater van de
omringende zandgronden. Het zou dus een voedselarm
von moeten zijn, gevuld met helder waier en een bo-
dem die in het centÍum uit puur zand zou mo€ten
bestaan. In werkelijkheid ligt eÍ op de bodem e€n
dikke laag organische modder en is het ven gevuld met
wateÍ dat bruin/zwart van kleur is. AangËzien het ven
niet al te dicht in de buurt van landbouwgronden li$
en geen verbindingen heeft met sloten, moet de vervr.ri-
ling veroorzaalt zijn door de vele bezoekers. Met
name de oostkant van het ven is een geliefde plaats

voor hondenlieflrcbbers om hun viervoeters te laten
baden. Deze oostkant is hierdoor veel voedselriiker
dan de westkant.

Het veeneiland, dat geheel gevormd wordt door veen-
mossen, voÍmt het meest karalileristieke onderdeel van
het ven. Het ve€nmos vorml een sood spons die bij
betreding diep inzakt. Veenmos bestaal namelijk vooÍ
X)Vo uiÍ waÍer en in droge perioden kan deze spons het
water nog lange tijd vasthouden. Door de sterk absor-
berende werking heeft het eiland de prioden van
droogvallen vrij goed overleefd. Gelukkig is het eiland
meestal niet bersikbaaÍ voor bezoekers en rnede door
deze ideale en unieke omstandigheden kan zich op het
eiland een z,eldzatne vegelalie ontwikkelen-

Al met al is het Kanunnikesven een vrij kostbaar bezit
aan de rand van Eindhoven, waard om goed beheerd
en beschermd te worden.

Bron: J.H- de Bruijn, Vemen in Noord-Brabant;
Bura Boeken, Eindhoven (1981)

-,,

GIJZENROdP
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Kleine advertenties

De tosten vs'r advertedti$ iÍ deze Íubriêk (alleen voor particutieren/vereciginger e{ di€r voor ile verkoop vaa aÍtikeletr) ffiagetr fl. 1,00 perregel, met een niÍintrn van fl. 5,00. AdveÍe ies dieoen schriftelijk te viorL aangenel<l op het Íedá-ctie-adres onder betat ng var hí ver-schuldigde bedrag Voor beddiveo etr irrgelinges geldetr andeÍe taÍieved, waaÍvoor u codtact runt oprcmen met de Íedactie.

Schaakvereniging Tivoli Middelbarc scholiere (lt), woonachtig in Gijzen-
rooi, wil graag oppassen.
Slelt kennismaking vooraf op prijs.
Jeannette Blankers, tel: 2 12 25 2O

Schaakvereniging Tivoli werd opgericht op 25 april
1936 en is daannee de op een na oudste schaakvereni_
ging van Eindhoven. Momentreel bedraagt het ledental
ongeveer 25 senioren en een tiental jeugdleden.

De clubcompetitie is op maandagavond, en verder
_ woÍdt ook deel genomen aan de exteme competitie en

5f de bekerwedstrijden. IIet eerste team speelt di1 seizoen
in de 2e Hasse van de NBSB, teÍwijl het trye€de team
in de ,le Hasse opereeí. Voor de jeugd zijn er de
competitiew€dstrijden binnen en buiten de club en ook
de schaaklessen, gegeven door enkele sierke spolers
van de vereniging, die ervoor zorgdragen dat het spel-
peil toeÍreemt en de interesse bij de speleÍtjes nict
vernindeÍ. Naast het pÍestatiog€richte el€ment, dat
uiteraard niet weg te denken is uit velke (denk-)spoÍt
dan ook, is "Tivoli" bovendien een gezellige vereni_
ging en dit komt ondoÍ me€r tot uiting in de hoge
opkomst op de wekelijkse clubavonden.
Waar en wanneer?
Senioren: Iedere ma. avond van sept.-juni om 20 uur.
Junioren: Bij voldoende deelname: 18.45-20.00 uur.
Plaats : Activit€itencantrum Burghplan, Fabritius_

laan 28, tel: 2 lt 95 03.
Contributie

- Voor he1 seizoen 95/96 bedraagt de contributie voor
.! senioren f 100,- en voor junioren f 40,-. IntÍoductie_

periode sept-{ec.: f 50,-.
Contactadresson
H. Raaymakers, Bennekelstraat 165, tA: 2 52 g2 Sg
J. van Drief , Mimosalaan 24, tel: 2 ll 4g 54:,
R. Serton, I:vendelplein 6, tel: 2 12 4g 59.

Kom eens vrijblijvend etrkele avorden
meespelen, U bent van harte welkom!

G€vrdagd:
Zelfsfandige hulp in de huishouding voor 4 uur pr
week- Bij voorkeur op woensdag.
Tineke Mensonides, trl: 2 12 62 65 (m 16.30 uur).

Korfbalvereniging EKV Eindhoven uit Stratum, nodigt
kindeÍen van 6 tln 16 jaar uit om 3 x GRATIS mee
te trainen.
Wil je hier meer over weten? Bel dan naar Hannie
Vermolen, tel: 040 - 2 12 72 03.

Wij zoeken voo!. oÍze 2 jongens (O en Z jaar) een
lieve en betrouwbare oppas voor ongeveer 20 uur
PeÍ wegf,.

Frank en Philine KeneÍnans, Diepmeerven 35,
tel: 2 11 93 96.

Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 2-3 uur per week.
Wij wonen in Gijzenrooi. Tel: 2 12 83 82.
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Bewonersvereniging Giizenrooi

Dageliiks BestuuÍ
VooÍ'zitt€'
Secretaris
Penningme€st€Í
WeÍkgÍoop VeÍkeeÍ
Hetty Bahltnann'
Luc Cuypers
John Mateussen
Janco RampaÍ
Haony ReeksÍs
Werkgroep Speelvoorzieningen
Wil B€rnaerts'
Ilugo Cramer
Monique Gijsbers
Euurtactiviteiten
MaÍgot Bakker
Deniso v.d. Ileuvel
Mary Kerkhoven
Pia Rademaksrs
Holeen Wijnands

Kees van Vessem*
Hetty BablÍlann
Ruud looctsn
Marianne Heeretr
Joop Hunting
WerkgÍoep DienstveÍlening
Jdes Schónhoff
WeÍkgÍoep SenioÍenbelangen
Piet v.d. Nieuwenhof
Jaap hbn#
Ilarmy Reokers

Rob de Winter'
Evelyn Leenen'
Mark MelteÍs*

Raatven 4ó
Lisven 4l
Raatven 32
Schaapsloopven 1O
Meerbergsven 32

Lisven 59
Lisven 2
Meerbergsven 84

Vluttersven l0
Knanven 28
Wolfsven 28
Raatven ó4
Kraanven 16

Diepmeorven 112
Raatven 46
Zvranenven 11
Raatven 4
Gulbergsven 27

Meerbergsven 72

Meorbergsven 40
Wolfsven 21
Meerbergsven 32

Wolfsven 11
Raatven 46
Meerbergsven 39

Meerbergsven 39
Raawsn 5l
Lisven 33

2124048
2 1 1  9 3 0 ó
2 1 2 4 9 W
2 1 1  6 5 0 1

211 5475
2 1 2 4 7 9 7
2t2 1537

21204.06
2 t27003
2126854
2 t251  57
2 t r3478

2rl  04 13
2 t24048
2127580
2127487
2128546

2 1 2 6 7 9 2

2121343
2r r71  96

2 t 2 5 2 2 7
2124048
212V203

2129203
2rz7É78
2126358

í

Werkgroep LeeÍbaarheid & Groenvoorziening

WeÍkgÍoep InÍormatievooÍziêning
Els van Asseldonk'
Hetty Bahlmann
Rob de Winter

v

*) Lid van hot Alg€m€en Bêstuur

LedenadministÍatie Meorbergsven 84' ttl: 2 12 15 37

Aannelden nieuwe leden, afueldon vertrekkende leden, adre'swijzigingen en bezorgHachten Gijzenrooise Zeglo'

Redactie-adres GZ Meerbergsven 39' tel: 2 0 A2 O3

Aanmeldon van en informatie over adveÍtÊnties en kopij Gijzonrooise Zegie'

Gijzenrooise Zegie verschijnt 34 keer per jaar, oplage: ca' 55O stuks'

PostadÍes Postbus 4286, 56O4 EG Eindhoven

SecÍetaÍiaatsadÍes Raawen 51, tf,l:. 2 !2 73 78

Algemene Informatie

Mifieukfachten td': 2 44 4210; GFT Groenliin tpl:. 2 38 61 72

lnfoÍmatie- en klachtenliin Dienst OpenbaÍe Werken tel: 2 38 60 00

Voor o.a. inlichtingen en Hachten over huiswil, oud papier, nilieubox, groenvoorziening, bestrating' vedichting etc'

Ophaaldag huisvuil elke ONEVEN week op maandag;

Ophaaldag GFT bak elke EVEN week op maandag;

Optraa6aó oud papieÍ olke ONEVEN week o'p dinsdag vanaf 8.00 uur; goed verpag<en in papiereni kartonnen

(GEEN PI-ASTIC) zal&en of dozen of bij ellaar binden met touw;



DAMES-

HAARMODE

EN HEREN

EDDY PINAS

J

5667 BB GeldÍop, Nuenenseweg 73,
te l . :04G854583

5613 DV Eindhoven, Tongelresestraat 268a,
ret.: 04G456898

5643 WG Eindhoven, St. Petr. Canisiuslaan 54,
tel.: 04G1 18288

-LtF ffiF
CHINEES INDISCH RESTAURANT

SHANGHAI
3Íeezerweg 314 . EINDHOVEN ' Tel uO ' 120?27

n a - v r i j  v a n  1 6  . 0 0 - 2 2 . 0 0  u u r
w e e k e n d  e n  f e e s t d a g e n
v a n  1 2  , O O - 2 ? , 0 0  u u r

:=>- Vivant
Á3 I'A

lí,Hb. f,)arnes - Íreren
/ . /  

/ '  
Mode

c b i c  e n  s p o r t i e f
I t a l i a a E s e  e D  F r a B s e E o d e

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

H e e z e r v c g  3 0 4
v r l d a g  k o  o p  a v o  n d

Ss$
Ál*F

f|MA
(,/ 2,' t  (

Daems Gevelrenovatie
Schoonmaakbedrijf

Gevelrenovatie
* Gprrelreinio-in o

v v  !  v r r  v ' r ^ r Ê r r r D

* Gevelirnpregnenng
* Glasbewassrng

+ P inn l re in in inor u v v r ^  v ' r r . b i . ^ b

* interieuneiniging
* Toni itrcirr i <rin.  . ' , . ^ ' - . . o - .8

* Brand- en roetreinigin g

DSB.. .  GEWOON DE BESTE

Tel 040-125271112s869
Auto Tel .  06-52851305

KAAÏ'E 'A}IS
Kor ic  nCer -s i i -cc i  ó .  S t rc ium E inChoven

Te i .  OzC -  1 '  12236

txood. o bankr,ttxku:)

llrtn ilnorru.v kuícdusfraatz

W,a l*htx" dajelyks rcrs
3d. [3ank4



ledere donderd.Umdl,g), 
, "1,l Y ./azzbollet "\ +..Vi+:..:. 

+.J, * ri J:!

, É

' '  / .
vurlilnderen van 4.5 en ,Jaar
en varlníenn ranaf 7 1'aar
nde Dru,funr4gznxloo/.

,oo,a/0, (ondtilo ungl,as ó/ó

STRATMAN
Voor ai uw groente en fruir
en voor het maken van fruitschalen'

A.J.Stagnan
Tapinràt i4
Eindhoven Ci'ivoli)
r  I  Á{u1

Heezer*'eg 306. Eindhoven
tel .  040-1i4870

'ï! nrakm kant e:.t loaar nraaltijd*- D:ze ajn in de ovgr of

tr'l€retron te r.:e5!?cni:]-

iedeÍe week venÍIdsÍ rie me;iuíjst. De maaiÉjier zi.jn in ie

:ic:Lkzst I0 c.rgfl te bewaie:r
i:d*: ieg isuat u va:r l0-00 uui lct 19.00 uu bii ons i*e:nr cin
un <e':z: re meke;t
Uitenarri nai::r w-ij ook noq de ;nociste kcui: scacleis :n
'iu-ferten-

-{LLÉÉn rrERÍ(RIJGBAÁR BÍJ:

. STIPHOLTT
DRANKE}{CE}{TRT]1VI
l rvol r laen y5.  le le lool  r r .+1. /  /

iuidver3. Cii.i i i i, DtepEeerien iÍt, 5ó46!C EIllDE, 0{0-i27002

we lc iad ige  gevoe i  van  ' n

- o e z i c h r s b e h a n d e i  i n g  b i  j

HUI N ERZORGING' CARI\ IT "

Voor  een  a fsp raak  o f  rn fo rma t  i e :  040 -  I 27002
C a r i n  D i  j c k s ,  g e c i i p l .  s c n o o n n e  i o s o e c r a I  i s t e

t\ft

'ederet .  |  |  |  |

w5dL0 u lona€rag:

0cr1bl6
Q//onehó

. slep- aerobia
'Jazzdaru

I

/nde Dr/e40n/n04nynM.
/  |  /  , L ' l  1 \  - /

v00r nf?' L1ntnlta v1n Dqk
rh?'t55 ó7ó

ïïELS B,V,

ElrDll('Y:l{

- Tuinartikêlen
Korianderstraat 1 8-20-22 - TeleÍoon 1 1 0538
LUXE- EN HUISHOUDEUJKE ARTIKELEN
Heezerweg 300 - TeleÍoon 113224
HFT ÁDRE9YOOF S ERVICE KI'IAUTEIT Ei/ GÁFÁN7ïE

Nol Verberne
lf orrrmg 318 Tel: 114454

- lJzerwaren - GereecischaPPen


