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WZEN~W I ~E ZEEJE

Wij vragen dringend uw aandacht voor onze oproepen voor vrijwihigers. De Bewonersverefliglflg Gijzenrooi kan haar
nuttige werk alleen doen als voldoende mensen zich als vrijwilliger willen inzetten. We hopen dat er mensen zijn die
zich actief willen inzetten voor Gijzenrooi. Verder vindt u in deze editie van het Zegje een uitgebreid sfeerverslag van
de Sinterklaasmiddag, aismede een aankondiging de activiteiten op Koninginnedag. De Stichting Welzijn Ouderen
Eindhoven heeft ons gevraagd 2 oproepen voor vrijwilligers te plaatsen. Ook worden er deelnemers gezocht voor het
EcoTeam-programma in Gijzenrooi. En noteer vast in uw agenda: Algemene Ledenvergadefing op 3 april 1996!

Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 1996
moet een aantal bestuursleden aftreden. Hierdoor
ontstaan vacatures voor de volgende posten:

Voorzitter
- Werkgroep Leefbaarheid & Groenvoorziening
- Werkgroep Dienstverlening

Vindt u het leuk om actief mee te doen als bestuurslid
van de Bewonersvereniging Gijzenrooi, of kent, u
iemand die~ volgens u geschikt is om dat te doen, aar
zel dan met en neem voor 15 maart 1996 contact op
met de secretaris, Evelyn Leenen (adres zie pag. 6). U
kunt ook één of meer bestuursvergaderingen bijwonen
om sfeer te proeven.

Doeners zoeken een denker

Wie zijn die doeners? Nou, die doeners zijn wij, de
leden van de activiteitencommissie. Wij organiseren de
Vennendag, Het Sinterklaasfeest en Koninginnedag.

Een paar jaar geleden zijn wij bcgonnen als sub-groep
je van de werkgroep Speelvoorzieningen. Binnenkort
wordt de activiteitencominissie een onafhankelijke
werkgroep. De werkzaamheden van Speelvoorziemn

gen zijn bijna voltooid en deze werkgroep houdt dan
op te bestaan.

Dat brengt ons meteen bij onze oproep ‘Doeners zoe
ken een denker”. Wij zoeken namelijk een bestuurslid.
Dat is iemand die onze conunissie vertegenwoordigt in
het bestuur van de Bewonersvereniging. Deze persoon
hoeft geen doenend lid van owe comnñssie te worden
(mag natuurlijk wel). Hij/zij behartigt in ieder geval
owe belangen in het bestuur. Hij/zij houdt ons op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen de Bewonersver
eniging. En tot slot denkt hij!zij mee in het bestuur.

Ben jij owe De~ker? Neem dan contact op met édn
van de leden van de activiteitencommissie (adressen zie
pag. 6).

Werkgroep InformatieVOOrZiefliflg

De werkgroep InforrnatievoorZiefliflg heeft behoefte
aan versterking. De werkgroep is op zoek naar man
maal 2 nieuwe leden. De werkgroep houdt zich onder
andere bezig met het samenstellen en uitgeven van het
Gijzenrooise Zege en het organiseren van bijeenkom
sten voor de leden van de BG. Heeft u belangsteffing?
Neem dan contact op met de voorzitter van de werk
groep, Els van Asseldonk (adres zie pag. 6).
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Speelvoorzieningen

Dc werkgroep Speelvootheningen hêeft de onderhan
delingen omtrent de speelpiek aan het Eijerven afge
rond. In het voorjaar zal begonnen worden met de
aanleg van het park en de speelvoorziemngen.

Het onderhoud van de bestaande speelvoorziemngen is
nog steeds met wat het zija meet. Door alle werkgroe
pen tezamen wordt een klachtenlijst opgesteld die naar
de gemeente wordt gestuurd. Hopelijk wordt er bin
nenkort jets aan gedaan.

Ms de speelvoorziemng aan het Eijerven gereed is,
wordt de werkgroep Speelvoorziemngen opgeheven.
Het onderhoud en de evt. overlast is al ondergebracht
bij Leetbaarheid en Groenvoorziening. Zoals al eerder
aangegeven worden de buurtactiviteiten voortgezet in
de zelfstandige activiteitencommissie.

Sint in Gijzenrooi

Weten jullie het nog? Sinterklaas heeft onze wijk
bezocht! Woensdag 29 november hebben we hem
ontmeet in de vrije school aan het Mimosaplein.

Om 15.00 uur mocht iedereen eindelijk naar binnen
om een mooi plaatsje te zeeken in de grote ontvangst
hal van de school. De steel op het podium bleef
natuurlijk leeg, want die was gereserveerd voor
Sinterklaas. Teen Sint, onder luid zingen van de
kinderen, binnenkwam met zijn pietermannen, ging één
piet echt zomaar in Sint z’n steel zitten!!! En dat
mocht natuurlijk niet.De kinderen riepen dat piet uit de
steel meest en dus ging hij er maar snel uit.

De pieten hadden wel meer streken. Ze haddea Sint’s
staf verstopt, die gelukkig wel weer gevonden werd; ze
gingen zomaar liggen slapen op de banken; ze hebben
zich zelfs 2 keer verstopt (weten jullie het flog?) een
keer tussen de kinderen in de zaal en een keer helemaal
boven. EN ... waar waren de cadeautjes ook al weer
van de 6-jarige kinderen? Hadden ze ook al verstopt.

De tekemngen die de kinderen hadden gemaakt en die
ann de muren hingen, heeft Sinterklaas uitgebreid
bewonderd. Steeds weer riep hij de pieten bij zich om
te laten zien hee mooi er getekend was. Er was duide
lijk veel aandacht aan besteed door de kinderen. Sinter
klaas heeft ons nadien dan ook laten weten dat hij erg
blij was met de tekeningen!

Nadat Wil, onze ceremonjemeester (bedankt he, Wil),
Sinterklaas had verwelkomd, zijn we begonnen met 0-
jarigen naar voren te reepen, om ze samen met papa en
mama en met Sint en de zwarte pieten op de foto te
zetten. Daarna kregen ze allemaal een cadeautje.

Teen volgden de 1-jarigen. Ook zij konden samen met
papa en mama en Sint en de zwarte pieten op de foto.
Ze keken wel een beetje vreemd, maar waren toch wel
diep onder de indruk.

Er waren zoveel 2-jarigen dat ze in 2 groepen naar
voren mochten komen. Sommige kinderen waren ang
stig, maar brachten met het enthousiaste publiek toch
nog een liedje naar voren. Anderen durfden zelfs Sin
terklaas al een handje te geven of op schoot te gaan
zitten!

De 3-jarigen hadden alweer wat meer lef. De meesten
durfden alleen bij Sint en piet te gaan zitten. Zij kon
den echt al een opdrachtje doen voor Sinterklaas. Ze
zongen ‘Sinterklaas kapoentje ‘en ‘Sinterklaasje bonne
bonnebonne’, waarna ze hun cadeautjes kregen.

De 4-jarigen. Wat een kunstjes konden die! Samen de
zwarte piet over de bank lopen en ja.... zelfs onder de
benen van zwarte piet door kruipen! Knap hoor. Die
hadden hun cadeautjes wel verdiend.

Dc 5-jarigen hebben zich uitgeleefd in het liedje
‘Zwarte piet ging nit fietsen, teen kiapte zija band’ en
één piet speelde dit mooi mee. -

Dc 6-jarigen meesten laten zien dat ze al net zo’n
mooie koprol konden maken als zwarte piet. Oh jee,
wat een ramp.... de zak met hun cadeautjes was kwijt.
Maar de zwarte pieten hadden hem snel weer gevon
den. Zouden zij de zak hebben verstopt? Ia dus! Zo
deende konden de 6-jarigen uiteindelijk toch nog hun
cadeautjes meenemen.

Dc laatste groep, de 7- en 8-jarigen, mochten ‘Lang
zal ze leven’ zingen voor Sinterklaas, maar ook voor
de 2 kindjes die jarig waren op deze dag (Samantha en
Roger). Alle drie kregea ze een mooie ketting en er is
een foto gemaakt van Sinterklaas met Samantha en
Roger op schoot.

Ms slot zoagen we met z’n allen ‘Dag Sinterklaasje’,
waarna Sinterklaas met z’n pieten wegging.

Wil, Stella, Martine en Tim, hartstikke bedankt voor
jullie hulp op deze middag. Felix, bedankt voor het
maken van de mooie foto’s. Volgend jaar weer? Langs
deze weg willen wij ook nogmaals de vrije school
bedanken voor het gebruik van hun faciliteiten. Last,
but not least: Laurens, wat waren we geschrokken van
je ongelukkige val van de fiets. Teen we bij je langs
kwamen om cen kleurbeek te brengen namens de Be
wonersveremging Gijzenrooi, bleek dat je been toch
gebroken was,~ maar je zag er gelukkig wel goed uit.

Sinterklaas en zwarte pieten.... tot volgend jaar!

C
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Uw bijdragen voor het
Gijzenrooise Zegje

Wij nodigen u uit om een stukje te schrijven over een
onderwerp dat voor de hele wijk interessant kan zijn of
wat in ieder geval met Gijzenrooi te maken heeft.
Voor het eerstvolgende Gijzenrooise Zegje moeten alle
bijdragen en advertenties uiterlijk op 1 jum 1996 op
het redactie-adres zijn ingeleverd.

Oproep Vrijwilligers
Maaltijdendienst

De Maaltijdendienst van de Stichting Welzijn Ouderen
zoekt met spoed vrijwihigers. Het gaat hierbij om het
bezorgen van gekoelde maaltijden bij ouderen, die

•ervoor zeif niet meer kunnen zorgen. Bent u in het
bezit van een rijbewijs en beschikt u over goede con
tactuele eigenschappen en heeft affimteit met de doel
groep.

U werkt volgens rooster, zodat u 1 week werkt en 1
week vrij bent. Tevens werkt u afwisselend ‘s ochtends
of ‘s middags.

Heeft u belangstelling, belt u ons dan tijdens kantoor
uren: 040 - 2450885 en vraagt u naar John van Boxtel.

Cursus “Beter omgaan met
vergeetachtigheid”

Op allerlei manieren komt een enorme lading informa
tie op ons af. Het is dan ook geen wonder dat we vaak

4—~lingen vergeten. Vooral ouderen maken zich zorgen
~Als hun geheugen achteruit gaat. De Stichting Welzijn

Ouderen Eindhoven (SWOE) organiseert in maart een
cursus met als doel:

- inzicht geven in hoe het geheugen werkt en de
betekenis van het geheugen;

- oefemngen ann te bieden en daardoor het zelfver
trouwen te vergroten en te leren om met mogelijke
geheugenachteruitgang van zichzelf en anderen om
te gaan.

Er worden eventueel eigen voorbeelden en ervaringen
gebruikt.Aan het eind van de bijeenkomsten krijgen de
deelnemers huiswerkoefemngen. De cursus heeft een
educatief en mogelijk preventief dod en is nadrukke
lijk met gericht op therapie.

Start: woensdag 6 maart, 10.00 - 12.00 uur
Plants: steunpunt Jaguarstraat, Jaguarstr. 2

Heeft u belangstelling, neemt u dan contact op met
SWOE: 040 - 2450445 en vraagt u naar Henny Paarde
kam.

Wolfsven

Wolfsven; Jerry, het contract moe! voor 11 uur in
Eindhoven zijn, had de baas gezegd, anders doen we
niet meer mee. Persoonlijk thuis afgeven.

Doe ik dus even. Mooi ritje van Mokum naar Eindho
yen. Daarna lunchje, croissantje, krantje. Geen
zreinrje kan er tegenop, laat staan ‘n bus. Busfe komi
zo. Voor m~j mooi niet dus. Twee uur thuis, einde
werkdag. De brug bij Zaltbom,nel is toch klaar, niet?
Verrek, staat er nog een file. Niet op gerekend.
Plankgas Eindhoven.

Waar is het Wolfsven? Even vragen bij de pomp. Oh,
heel de stad rand. Bif de fontein rechisaf, later nog
een keer rechis , daar ergens nog maar eens vragen.

Hee, ik zit goed. Diepmeerven. Eindigi ook op yen. Zal
hier wet ergens in de buurt zljn. Niemand om te
vragen, slaapstadje van Eindhoven zeker. Dan maar
een straatje rechts pikken, ‘t is maar een klein wzjkje,
en als er ergens buitenaf ook geen straat op yen
eindigi, heb ik het zo gevonden; ‘t is tenslotte Mokum
niet!

Klein Huisven, Lisven, Kraanven. Alweer Lisven, heb
ik at gehad, nog maar een keer rond dus. Kraanven,
nou rechtsaf Hier maar rechtdoor. Shit, weer Lisven.
Doolhof)e Eindhoven. Ha, een inboorling! Meneer,
bent u bekend hier? 1k zoek het Wolfsven. 1k woon hier
nag maar pas, maar het Wolfsven weet ik wet. U rijdi
de wijk weer uit, bif de rotonde rechts, bij de T
kruising weer rechts, en dan steeds maar rechtdoor.
Uiieindelijk linksaf een laanije in. Het swat aangege
yen. 1k nj weg met gillende banden. Beng! au, die
verrekie verkeersdrempel. Klote uitvinder. Verdient
levenslang de hele dag drempels nemen.

Hee, zit ik we! goed? We zijn de stad weer uit. Toch
een ven-straat buitenaf? Warrige lui, die Brabanders.
Is dii nog we! Eindhoven? Of een voorstadje? Rood
stoplicht! Er komt niks aan, doorkarren. 1k ben
kleurenblind voor complementaire kleuren, agent. 1k
zie rood voor groen aan, haha.

Ho, een bordje Wolfsven. Laantje in. Kan nog met!
10.56 staat er op her klokje. Eindelzjk... Wolfsven...
Zwembad. Zwembad!? Zwembad???

Gadverdegadverdegadverrr

Jeremias



Koninginnedag 1996

Ja, u leest het goed, er is weer wat meuws in onze
vereniging ontstaan en wel het organiseren van een
leuke en hopeijk geslaagde middag voor jong en oud
op 30 april a.s.:

Koninginnedag

Er wordt een soort “Uitmarkt”, “Vrije markt” of Bra
derie” (of hoe u het anders noemen wilt) op touw gezet
door de activiteitencommissie.

Omdat het dit jaar de eerste keer is dat we dit doen,
hebben wij u reeds een informatiebrief en een enquête
formulier doen toekomen, zodat we het enthousiasme
uwerzijds konden peilen. Ook kregen alle niet-leden
deze 2 formulieren, in de hoop dat ze ook mee willen
doen en tevens lid willen worden van onze vereniging.

Hebben we u al uieuwsgierig gemaakt?

Hopelijk tot ziens op een gezellige Koninginnedag.

Werkgroep Verkeer

De werkgroep heeft zich de afgelopen tijd bezig ge
houden met twee activiteiten:

- Een gesprek met de gemeente en politie
- Onderhoud van straten en trottoirs in de wijk

Gesprek gemeente en politie

De belangrijkste zaken die hierbij besproken zijn wa
ren:

- Pad Riel-verkeersoverlast-verlichting-afsluiting.
Het pad is onderdeel van het recreatieve fietsroute
net en zal als zodarng ingericht worden.

- Pad Kanunnikensven-Heezerweg.
Voor dit pad bestaan nog geen plannen; er kan een
paaltje geplaatst worden om rnrijden te voorkomen.

- Parkeerterrein Hasselven.
Dit terrein zal niet worden aangelegd, omdat de
noodzaak ervoor ontbreekt.

- Borden “doodlopende weg” Hasselven & Greven
schutven.

Worden binnenkort of zijn reeds geplaatst.

Snelheidsremmende maatregelen Diepmeerven.
Er wordt binnenkort een bussluis geplaatst in de
Bomfaciuslaan, als die voldoet wordt er wellicht
ook één op het Diepmeerven aangelegd.

- Fietssluizen LisvenlVluttersvenlDiepmeerven bij
speelplaatsje.
De Dienst Openbare Werken zal de mogelijkheden
bekijken.

- Fietspad tussen de vijvers.
Dit is inmiddels aangelegd.

- Fietspaden bereikbaar voor veegmachine.
Er zullen zogenaamde klappaaltjes geplaatst wor
den.

Onderhouci straten en trottoirs

Na een wandeling door de wijk hebben wij diverse
punten kunnen noteren. De meeste punten betreffen
verzakkingen en boomgaten. We hebben alle punten
doorgegeven bij het gemeentelijk klachten- en informa
tienummer (2386000). We hopen dat na de vorstperio
de alles zo spoedig mogelijk wordt hersteld.

4 GIJZENROOISE ZEGJE

Nummer 12, Februari 1995



GIJZENROOISE ZEGJE 5

Nummer 12, Februari 1995

Oproep deelname EcoTeam
Gijzenrooi

Het meldpunt EcoTeams Eindhoven roept belangstel
lenden in Gijzenrooi op om mee te doen aan het Eco
Team-programma.

Het EcoTeam-programma is bedoeld voor mensen die:

- vinden dat er iets aan het milieu gedaan moet wor
den;

- zeif bereid zijn daar hun steentje aan bij te dragen;
- met weten waar ze moeten beginnen of zich afvra

gen wat het allemaal uithaalt.

Daarnaast zijn er nog andere goede redenen om je aan
te melden voor deelname:

- je leert mensen kennen uit je straat, buurt of wijk;
- het kan erg gezeflig zijn;
- het is zeer leerzaam;
- je bespaart na een tijdje flunk wat geld.

Een EcoTeam wordt gevormd door 6 a 8 mensen die
samen proberen ieder een eigen huishouden milieu
vriendelijker te maken. Daartoe volgen zij het Eco
team-programma: een praktische milieu-cursus van 8

bijeenkomsten. De deelnemers bereiden per toerbeurt
een thema voor. M.b.v het werkboek proberen ze na te
gaan welke besparingen ze in hun huishouden kunnen
doorvoeren zonder aan comfort in te leveren. Elk team
krijgt een begeleider, aismede ondersteuning door het
meldpunt.

Het motto: mets moet, niemand wordt gedwongen; het
gaat erom dat ieder serieus nagaat wat hij/zij kan en
wil veranderen. Je hoeft geen milieufreak te zijn om
mee te doen.

De resultaten zijn simpeiweg te meten: 75% besparing
op restafval en 30% besparing gas, water en elektrici
teit is goed mogelijk. Ret is dus niet afleen goed voor
het milieu, maar ook voor uw portemonnee: een door
snee gezin kan na een paar jaar f 1500,- op jaarbasis
besparen.

In Gijzenrooi is al een aantal gegadigden. Zij wachten
met spanning op andere aanmeldingen, zodat ze met
hun team kunnen starten. Ms u meer wilt weten
kom dan naar de Algemene Ledenvergadering van
de BG op 3 april 1996, waar R. Goldberg van het
Meldpunt EcoTeams Eindhoven een nadere toe
lichting zal geven.. Daarnaast kunt u terecht bij het
meldpunt in Eindhoven: 040 - 2432202.

Kielne advertenties

De kosten van advertenties in deze rubriek (alleen voor particulierenlverenigingen en niet voor de verkoop van artikelen) bedragen II. 1,00 per

regel, met een minimum van fi. 5,00. Advertenties dienen schriftelijk te worden aangemeld op het redactie-adres onder betaling van het ver
schuldigde bedrag. Voor bedrijven en instellingen gelden andere tarieven, waarvoor u contact kunt opnemen met de redactie.

Wij zoeken een flexibele

Baby-oppas

voor tenminste 2 vaste dagen per week aan huis in
Gijzenrooi. Je bent die dagen verantwoordelijk voor de
verzorging en opvoeding van onze kleine. Ervaring
met kinderopvoeding, geduld en humor zijn vereist.
Leeftijd vanaf 25 jaar. Niet-rokend. Heb je interesse,
be! dan ‘s avonds na 19.00 our: 040 - 2126814.

Tweedejaars schoonheidsspecialiste in opleiding
vraagt modellen tegen onkostenvergoeding.
Belangstelling? Bel dan naar Marietta Kiappe.
Tel: 040 - 2126930.


