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IN DIT ZEGJE
ln dit  ( j ; iTenrooise lcgie lccsl u ondcrmccr o\er dr \rnncndac op 26 iuni a.s. cn dc al lclopen ,\ l .V- I)c huisarls cn l . lndarts gc\cn u cen

ir irnlal t ips.Jcrcmias hectt uiteraard ccn bi jdragc in dit  nurrrrcren u kunt hct rcnolg ran dc rcnncn in ( i i izcnrrxri  l tzcn.

VENNENDAG GIJZENROOI 26 JUNI

Ook dit.jaar is er *eer voor-jong en oud een Vennen-
dag. en uel op zaterdag 26.juni )999. E,r wordt ccn
puzzeltocht voor dc kinderen uitgezet in dc wiik. Na
afloop kunnen de kinderen sloepkrijten en wordt er
voor alle wijkbewoners een borrel vcrzorgd. De kosten
voor de drankjes zijn v<xrr eigen rekening. Dcclnarnc
aan de puzzellocht is f 1.50 per kind. Als uw kind te
klein is om de locht alleen te lopen. wilt u dan zelf
voor begeleiding /orgcn'l l)c staÍt van de puzzcltocht.
het stoepkrijten en dc borrcl vindcn plaats bi-j het
Buurtven (de spcclvoorziening aan het Schaapsloop-
ven/Eiierven).

Programma:

Vanaf  14.00 uur Insehr i jven b i  j '  Buur tven '
roor de pLrzzeltocht

- fussen 
1.1.00-14.30 uur  Vcr t rek puzzel lochl

Bij slecht weer wordt de Vennendag naar zalerdag i
juli vcrplaatst. Mocht u twijfelcn ovcr hct wel of niet
dooÍgaan van de Vcnncndag.  dan kunt  u tusscn 12.00
cn 11.00 uur  bel lcn ntet  T ineke dc Jong.  te le foon 212
l t  8 5 .

We hopen dat jullie er weer allemaal ziin.

Het Vennendag-team.

Snel heidsremmende maatregelen
Diepmeerven - Bunderkensven -
Kanunnikensven

l oen het Zcgjc nr.24 bij de drukker lag. ontvingen wij
het volgende schrijven van de gemeente:

"Naar aanleiding van uw bovenvernteldc brieÍ. rvaarin
urv bcwonersveren iging orn snelheidsrcmmende
maatregelen vraagt. dccl ik u het volgende mede.

Buurtontslu itingsweg
Hct gcmeentelijk beleid is erop gericht om duidelijk
onderscheid te maken tussen verbliifscebicden cn

I '1.00 -  16.3 0 uur
Vana l '  15 .30  uu r
Vana l  15 .30  uu r

Puzzchocht
Stocpkriiten
Terras open. borrclti jd
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verkeersgebieden. Dit ter bevordering van de
verkeersveiligheid en leeltraarheid en daarnaast om
verkeer in goede banen te leiden. Het Kanunnikensvcn.
Bunderkensvcn cn het Diepmeerven zijn in de verkeer-
circulatieplan. dat door de raad is vastgesteld in 1990.
aangewezen als buurtontsluilingsweg. I)at betekent
dat deze straten een zekere stroomlunctie vervullen.

Bus- en brandweerroute
Hct Kanunnikensven. Bunderkensven en het
Diepmeerven maken onderdeel uit van een bus- en
brandweerroutc. Het gemeentelijke beleid mct
betrekking tot dit soorl wegen is erop gericht orn de
doorstroming zo vlot en comÍ'ortabcl mogelijk te latcn
verlopen. Om die reden heeft de raad beslolen om in
principe geen snelheidsrcmmendc maatregelen aan tc
brensen op dit soort wegen.

Fietsroute
l{et Kanunnikensven maakt onderdeel uit van het
hoofdroutcnel en is daarin geclassificeerd als
r tcdel i jkc  f ic lsroutc.  l lc t  bc lc id  ran de gctncenle
llindhoven is erop gericht om dit soort wegen hct
ÍielscomÍbrt zoveel mogelijk te waarborgen.

Duurzaam vei l ig
ln  dc nahi je  tockornst  uordt  u i tvoer ing gcgc\cn ran
het plan "Duurzaam Veilig Vcrkeer". Daarbij worden
wegen en straten in de stad onderverdeeld in verkeers-
aders en verblijfsgebieden. In verblij lsgebieden lrordt
ccn maximumsnelheid van i0 km/h van kracht en
moet aan fietsers en bromfietsers van rcchts ook door

autu \ \uurrang lrorr.icn rerlccnd.
De vcrkecrsadcrs worden voorrangswcg, voor zovcr
ze dat nog niet zijn. en behouden de maximumsnelhcid
van 50(70) km/h.

Buurtontsluitingswegen. wat het Kanunnikensven.
Bunderkensven en het Diepmccrven zijn, zijn veelal de
scheiding tussen de verkeersaders en de verblijfs-
gebieden. Momenleel wordt onderzocht of deze wegen
binnen het verblij l igebied komen tc liggcn ofdat ze
toch als verkeersader moeten dienen. Hierbij zal ook
rekening gehouden moeten worden met fiels-. bus- en
hrand!teerroutes.

Er is op dit moment voor deze indeling ccn
raadsvoorstel in de maak. Indien dit raadsvoorslel
eoedgekeurd is. zal duidclijk worden hoe omgegaan
moct worden met buurtontsluitinqswegcn. 

'

(einde brief van de gemeente)

Dc proicctgroep verkeersmaatregelen vindt dit
antwoord (na ncgen jaar vragen om maatregelen) niet
voldoende. \li j zijn van mcning dat er best iets aan
gedaan kan worden zonder dat de bus of brandweer
hiervan hinder ondervinden. Wii houden u op de
hoogle.

Op het Bundtrkensven. het Kan unn iken.st,en tn lrcl
Díepntearven (fittol vordt t'uuk te hard geredan.
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Ledenvergadering 1 999 redelijk
bezocht

De recente algcmcne ledenvergadering van de
bervonersvereniging is redeLjk bezochl. Vccl aandacht
was er voor hct onderwerp dat na de pauze aan de
orde kuam: voorzieningen voor ouderc.jcugd. Voor de
pauzc werden over dit onderwerp al de nodige vragcn
gesteld die teruggrepen op de in 1998 gcpresenteerde
cnquête onder de bewoners van (iijzcnrooi. Na de
pauze werd een toelichting gcgevcn door een
medewerker van het Brabant Stcunpunt Jongerenllcrk
I  cn toc l icht inr r  d ie aanle id ing kan z i in  r , ' t , r  een
-brainstormsess ie' binnen de vercniging hoe *e ntet
dit onderwerp verder moeten gaan.

Dr ingende oproep
Vanuit hl:t bestuur werd tijdens de vergadering met
zeer veel nadruk gcstcld dat de vereniging dringend
behocftc heeft aan nieuwe acticvc leden. Deze oproep
lcvcrdc tijdens de vergadering 5 nieuwe actieve lcdcn
op. I evens werd de vacature voor de secretarisfunctie
vcrvuld. De aanwezige lcden gingen akkoord mct ccn
nieuwe vergadcrÍicqucntie voor het bestuur (en leden)
van vier kcer pcr-jaar. De leden kondcn zich eveneens
vinden in een nieuwe aanpak die kan leiden tot
bijvoorbeeld het ophcÍÍèn van werkgroepen cn in
plaats daarvan tc koÍnen tot een projcctmatige aanpak
van de act i l i te i ten.  l )c  vo lgende AI-V zal  he l  bestuur
vcrslag doen or,er hoe dc nieurve aanpak er concrcet
u i tz ic t .

\ts: lnmiddels hebben 25 nieuwe actieve leden zich
gemeld!  ( lees vcrder  in 'Bra instorm bcwoners-
vereniging Cilzenrooi )

Brainstorm bewonersvereniging
Gijzenrooi

Na cen dringende oproep op onder andere de ALV
in april (zie hierboven) hebben zich 25 nieuwe
actieve leden aansemeld. DezÊ actieve bewoners
van Gijzenrooi lal'amen op l7 mei 1999 te sam€n
mct dc reeds actieve leden voor een brainstorm
avond,

Na een aftran van de voorzitter werd er in klcine
groepjes gediscusiccrd ovcr hct doel van de
vereniging. het vaststellen van de kernaclivitciten en
dc structuur van de vereniging. De vereniging werd
besproken vanuit twee invalshoeken. Lnerzijds het
gczicht van dc bcwonersvereniging waar dc vcrcniging
optreedt als intermediair tussen gemeenle en beuoners
om de belangen van de bewoners van Gijzcnrooi tc
behartigen. Voor deze activiteiten ontvangt de
vereniging subsidie van de gemeente. Andcrzijds
hestaat er een toenemende wens van de bewoncrs om
buurtactiviteiten te ontplooien. In dezc categorie
kuamcn idccën nrar  \ \ r rcn a ls  spor lact i \ i le i tcn cn
puzzeltochten.

l i jdens dc h ieropvolgcndc p lcnai re sessie werdcn de
volgende conclusies getrokken:
o hct doel van de vereniging blij l i bclangen

bchartigen voor de hele 
"r 

ijk. Dc vcrcniging blijft
spreekbuis naar / aanspreekpLrnt richting
0vcrheidsinstanties.

.  de [ ,crnact i r  i te i ten z i jn :  in l i ' rmul ie  cn
communicatic. bcvorderen van sociale contacten
en veiligheid en hcï verder ontwikkelen van
buurtactivileiten

o rvat betreft de structuur van de vereniging is
besloten om de opzet met vastc wcrkgrocpen te
vervangen door projectgroepen rond specifieke
activiteiten. Het (dagelijks) bestuur cn een vaste
redaktie van het Zegje zijn hier uitzonderingen op.

De volgende projectgrocpcn werden tijdens de
r  crgader ing opgcr icht :  ' in  formal  ievergar ing ' .
'vennendag'  en 'oudere jcugd' .

Mct deze impulsen is de vereniging een nicuwe fase
ingegaan en hopen we dat hct-nict-doorgaan van de
koninginnedag dit jaar een incidcnt is gerveest.

Inge Kerkhof



4 GIJZENROOISE ZEGJT
NUMMER 25.  JUNI  1999

Project voor oudere jeugd in
opstartfase

Op de laatste vcrgadering van Gijzcnrooi is de
structuur ingriipend veranderd. De be*onersverent-
ging gaat voortaan met pro-jecten werkcn. Daaruit is
meteen het Project Oudere Jeugd gevormd. omdat ui1
de enquête is gebleken dat er vecl bclangstelling
bcstaat voor activiteiter voor de ouderc.ieugd. [)e
reeds bestaandc activiteiten als Vennendaq en
Sinterklaas zijn voor kindcren tot ongeveer l2 .iaar.
Orndat wij niet goed kunnen insclratten \\ at deze groep

wil. hehbcn we een overleg georganiseerd op hct
grasveld Bunderkensven/Eendenven,/apparterrlenlen-
complex op woensdag ló  jun i  1999 van I  9 .00 tot
10. i0  uur .  Hopel i jk  v inden we rn in imaal  4 of  5
jongeren bereid om samen mct ons te bekilken wat de
rnogelijkheden zijn, zodat wc activileiten kunnen
,)n l$ ikkelcn.  ledereen d ie r r i l  mccpra lcn.  i \  o \er igËns
van harte rvelkom. Mochtcn cr mensen zijn die hierbij
behulpzaarn kunnen zijn. dan horen *rj dit graag. We
zitten nu nog in ccn opstartlàse. rnaar hopelijk hoort u
nog vaak van onsl

('or Soons. Inge Kerkhol. Frank v.d. Horst en l)enisc
Schellekens

Tips voor op reis

"Wie verre reiz-en maakt. kan veel verhalen" is een
oud mofto. Biina 700 miljoen mensen brcngcn elk

.iaar hun vakantie in het buitenland door. Een warc
volksverhuizing dus en een bedrijfstak lvaarin zr'n
900 miljard gulden omgaat. Gingen we vroeger
naar de kust of kamperen in Drenthe, nu is het een
sport om zo exotisch of zo ver mogelijk weg tc
gaan.

Blijven we in F.uropa. dan ziin de kanscn om zick te
wordcn ongcveer gelijk aan die in Nederland en voor
een gezond iemand dus gering. Wel kunnen de
hygiënische omstandigheden met betrckking lot !A!9!
cn voedsel slechter zijn door hogere temperaturcn en
doordat er meer vlicgen zijn die op het voedsel zitten.
l)aardoor is de kans op darminfccties (reiTigcrs-

diarree!) grotcr. wat voor kleine baby's en chronisch
zieken het gcvaar van uitdroging kan bctckenen.
Pcrsoonlijkc hygiëne en voedselhygiëne zijn belangriik

en indien er toch diarrce optreedt. is vooral het
innemen van voldoende vocht belangrijk.

Insecten en ongedierte
In l-)uropa brengen rnuggcn geen ziektes over.
sonrmige teken echler wel. [,r bestaat een speciaal
pincctjc (ïcek-out) om ze te verwijderen. Bii ccn rode
en ontstoken ring om hct wondje is hel raadzaam een
arts te raadplegen.

Straatvu il en aarde
Bij velwonding. ook bij kleine prikwondies, kan
inlèctie door tetanusbacteriën optreden. Ilonden-.
kalten- en menscnbctcn ziin hier ook om berucht.
llchalve goede wondhy'giëne is het aan tc bevelen elke
10- l5. jaar  cen lc tanus\acc inat ie  tc  la ten zet ten voor
rnensen ouJcr dan 20 jaar.

Zon
L.r kan nict genoeg gewaarschuwd worden voor een te
hoge blootstelling aan de zon in vcrband met
huidkanker. Verstandig zonnen dus. uat bctckcnt: niet
tc lang cn licvcr niel op het heetst van de dag.

Diversen
Oorpjjn door snelle drukverschillen tildens het
opstiigen en landen van hct vliegtuig. kan
beschadiging van de gehoorgang of van het middenoor
veroorzakcn. vooral bij mensen nret een verstoptc neus

ivcrkoudheid. hooiktxrrls. kindcrcn). Neusdruppcls
ccn half uur \oor hct opstijgen helpen prima.
Scrucel overdraaqbare aandoeninqg4. zoals gonoroc.
herpes. schlamydia cn aids komen in alle landen voor.
Vrij dus altijd rret een condoom. Vermijd ook
bloedtransfusics indicn mogelijk.

Buiten Europa
Vorx de landen buiten Europa gclden in een groot

aantal gcvallen verplichte vaccinalies die per land
verschillend zijn en ook voortdurcnd aangepast
moc(cn wordcn. Hct is van eroot bclang dat dc
reizigcr zich goed laat inlormcrcn over de
gezondhcidsris ico's. Daarvoor kan rnen zich (tijdig)
$'cndcn tot een G(il) ofdc huisarts.

Ik hoop met dit stukje een bijdrage te leveren aan een
geslaagde reis. een Íàscinerende belevenis en een
gczonde thuiskomst.

Anneke I)alinghaus. huisarts
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Tips hoe te handelen bij tandletsel

Door een klap ofongeluk kan een tand bijvoor-
beeld aÍbreken of uit de mond worden geslagen. ls
de schade definitief of is hij te herstellen? Zijn
tanden te beschermen tegen ongevallen? Daarover
gaat dit artikel.

Tot de mecst voorkomende ongelukken nret he1 gebit
bchoren algebroken tanden. tanden die los gaan staan
of tanden die uit de mond zijn geslagen. Wat moet .je
doen als een tand is aÍgebroken? Als er een stuk van
de tand is aÍgebroken. ga dan zo snel mogelijk naar de
tandarts, Zo voorkom.jc dat de plaats waar dc tand is
afgebroken, ontstoken raakt. De kapotle tand zal in dc
meeste gevallen worden opgevuld met een witte
vulling. Aan een aÍ'gebroken nrelktand doet een
tandarts doorgaans niets, omdat een kind rond zijn
zesde jaar deze tand toch wisselt voor een blijvende
tand. De tandarts beperkl zich dan meestal td het
eventueel gladslijpen van de rand van de tand. zodat
de tong niet steeds wordt beschadigd.

Wat moet.je doen als een land los slaat'l
Niet aankomen ofterugduwen. (la direct naar dc
tandarts.

Wat moet je doen bil een tand die eruit is'l
Bij ccn bliivend gebit kan de uitgeslagen tand hct bcstc
direct op ziin plek teruggezet rlorden.
Dan is de kans grool dat dc tand weef vastgroeil.

Daarom:

r Zock daarom dc tand sncl op
o Pak dc tand vast bii de kroon: dat is hct dccl van

dc tand dat nornraal boven het tandvlces zichtbaar
is. Kom zo min mogelijk aan de wortel van de
tand. Anders is er minder kans dat de tand weer
wil hechten in de kaak.

. Spoel de tand even schoon. bijvoorbeeld in een
bakjc rnclk. Als dat cr nict is. mct watcr. flou dc
tand liever niet onder de kraan. onrdat cr dan kans
is dat de tand door de afvoer verdwijnt. Poets de
land verder ook niet schoon rnet bijvoorbeeld een
horstcltje oÍ'een schoonrnaakmiddel. Als cr gccn
watcr in dc buurt is. kan de tand ook met de mond
schoon worden gezogen.

o Is de tand schoon. zet hem dan terug op zijn plek
in dc kaak.

. llou r,ervolgens de tanden op elkaar met ertusscn
ecn papicrcn zakdockje ofeen gaas.je. lo blii l i de
tand hel beste op zijn plaats.

o Ga vervolgens zo snel mogelijk naar de landarts.
Die zal de tand terugplaatsen en vastzetten.

Ien uilgevallen melkland mag nooit worden
teruggezet. Dit kan nanrelijk het blijvend gcbit
beschadigen.

Wat moet.je doen als het terugzetten van de tand niet
gaal.',
lorg cr in iedcr gclal voor dat de tand vochtig blijÍi.
I Ii j mag in geen geval uitdrogen.
Is de tand langer dan een half uur droog geweest. dàn
kan hrj nauuelijks rrecr rrrcl succes \\orden
tcruggczct. Hc1 b*raren van dc tand in ccn zakdoek of
doosje tot aan hel bezoek aan de tandarts is dan ook
absoluut verkeerd. Het bestc is de tand in een beker
met melk te doen.
Als er geen melk in de buurt is. is $ater met eventueel
wat zout ook goed. De tand kan ook los in de mond
wordcn bewaard. bii voorkcur in dc ruimtc tusscn dc
kiezen en de rvang.
Maar ga altijd direct naar dc tandartsl

Is gcbitsletsel te voorkomen?
In sommige gevallen wel. dat geldl vooral voor
sporlongelukken. Tijdens het sporten kan ter
bcschcrrring van tandcn cn kiczcn ccn
gebitsbeschermer worden gedragen. Niet dat een
beschermer ahijd kan voorkomen dat eÍ iets gebeurt.
maar de schade kan beperkt blijven.
f.r zijn vcrschillcnde soortcn bcschcrmcrs tc klijgcn.
Kant  en k lare z i jn  te  koop in  spor twinkels .  Nadeel  is
dat zc vaak nict precies passen en daarorn
onvoldoende beschermcn.
De beste bescherrning biedt de gebitsbeschermer die
precies op rraat is gemaakt durr de tandarts.

Heb jc nog vragcn?
Stel zc gefust aan u$ tandarts.

Jeroen C laes.
tandarts
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Sfeer

.\t hit,l nttu o-rtp. ht'l i.s trl veel le luut. O. tja.\\c.\.

.lrtnneke heeíi ulvecr ccn vuíle hrock. Dat kintl is n<tl
ecn uuÍo1?1dal. Stop jc cr vun hovt:n elen in, konll (r

wrn ondaran yrcp uit. 7,e g hou je evan rustig. lrl.) 7e
vudl otct'.títtttr',,,un tktl tnuvuchlige geíloe \ro1 jolt.
Die .schont hrotk dtx ik vel. uls ji.l inÍu;sen ,/arrrtt
ntuur helpt ntet udnklcden.
Dut kun hij :el/ toch. ik nttpl :o u'eg. ik heb een
alipruuk. weet je/ .l.f.tprauk? í1/ie ntutkt ?r nt)u acn
u.fspraak op :ijn vrije tíug. 

'lt 
1ist'h ntenaer. Dut kun

ul lccn j rtu ovcrkontcn....
Zo. nou nog eten de vuilnis:ukken nuur httítt 'n t'n vt
kunnen ueg. Vttiln i.t:ukkan I Litlgot.s ntij ntott
t'andutg tle grot'nhak nuur hritu. Iit 'en kijken op de
lij.tl. Wuur is tíie nou w,t'er gt'hlevt'n.) Ztkcr uecr hij
hct oud pupicr. .l i j grnit rnk ullc.s ttcg.t Ik:ct ttl lts
huiten. dan :ien ve vanavontl \tel v,al er \eg i\.
Ik hrtng Jmneke vcl nuar dc o'èche. wunt ul.t ík
.Jtroen meeneen naur sthool kom ik Íe lu. . vunl
duursíu je uhijd een uu'Íe hannesen. .le ktrnl er je
konl nog ni('l keren. lttul \laan de duÍo.
Gcjuug. gtjucht. gcrtn. uavliag. Gahuu;t rij ik de
trijk uít. En ik niat ullacn. lríoeders mt,t kínderen r4t
dc íiets :ie ík:enuvttt'lttig doorÍroppu. Buurntun.s
aÍut o .\( h(ur l voor h í i.
,1llcs vlit:gt dt vijk uit. [)t .ttnntltrcht \rud sliif r:un

Twee tnrr en et'n ht'tprekíng Iurer ktnn ik ttug. De
vijk ís laeggestrtrmd tn het l)i(pneertan rn
Kununnikcnsven kuhfultn \'?( ru\Ííg ttttn't :trul.s
vcnnan dul hthoren tc drtn. Pirltt,nt/t, stnitn cn
volgen een fict.sroutc die door de wiik lor4rt.
(iroolvaders an dito moetlers muktn acn
vundelingetie net ltun kleinkinderen. Een eentl
vnggell ovt'r'het gru.t. kikkers kuuken.
Pklseling hutr ik ga:ang. Schoffëluurs vun de Ergon
:ingen een lied in hal groan.

"0ns Piel die wxtnl in Hee:e"
"en die is ulriid hlii"
"Ons Piet die mls er u't':e"
"hii lachr er altiid hij"
Piet leunl glimhchend op :'n .schoffel en luat hel
ge:ung trer :ich heen kttmen uls ware hii een
lloeddhuhee ltl in de tempel.
Lang:aamaan. hel lempo Nan hct schoíÍèlen volgend.
ehl het ga:ung weg om etn paur uur luler viu de
achtertuin v'eer eNcn lerug la komcn. Rust.

De onoTrhoudelíjkt, gollbt:u,t:ging t,an het dogrilme
:orgt (rvo(,r dat (lc ncrvo.yílcit uun hcl aÍnl tun dc
niddug vaer ttt.sluul. De .scho/jteluur.s :ijn veg. Piel
rtok. Wuur.tthijnlíjk veer lerlry nuat' Hee:e. Krihhige
nochaíd vull nccr. Gcdrens. gctlrein. Een
pi::okotritr ruusl door de \lrdul. IJel
un/vrxtrtluJtpuruut ttlt 5 hood.schappcn. .\iks leuk.s
er hi j. G utlt'trdantm e u I I em uu I t crugbc I I cn.
Z(g vuÍ eÍcn vel lJurhet'uen.) \,l idden in da vcck.)
Btn it nrnr helenátil. kun duÍ nicl ruslíg op:orulug.)
( ). helooltl uun .leroen ontdul hij -'n rol:ooi efudelijk
a t' n.s r ryta r t r i nt d h L' c.f i. Vo or u í t m o o' )! e ? r.

l)r fun huur: hrundt. Da vínd vttkkcrt dc tlannteljes
uun. Hd k t(rt en tisÍ. (it 'ronntel in da vcrtc kontt
:nt,l nutltrhif. De lutltt vordt donkcr. Plot.scling ctn
dondarslug ul.s (n .\to't\(ht)l vortr ccn lropi.sche
regenhti. Het plen.st. 11'e vliegen nuur hinnen.
hortljas t,tr.r'o/tir rlol on-e huik. De hurhecue .sist an
i,s hinnen hte( fitit1ríu gtdooltl. IIet rtoodveu'is nu
acht lo.s. Tukkan hrtkcn ttí. hltult'rcn rlítgett door de
lucht en dt.\lrouÍ ;tuut hlunk. Il-c ctt'n hrood in tlc
keuken.

Aun alles kontt een end. De nut ur knipoogt in huur
kríngloop en de rusl keerÍ vet'ntnt. I[at wortlt droog.
tlc wind guut líggen en de ondcrguundc nn .spaclt
nog arcn ntat ecn.flct.sc ragcnhrtog. De kinderen
Iiggen ín hul. ,\lih( uktm. ullrcn lt vogt'l,s lluilan.
IJttitan krticren lvt'e Trtrkse .fàniliss hun :ontersc
rorulje. Luttg:uun wtrdt hel tlonker.
lk molt nog un .stukje sthrijven. mutu'ík weeÍ niks.
T.uchtjes :in.q ik voor me uit "rtns Píet die wtont in
I lee:a ... . "

Nieuws over het gronddepot

In het vorige Zegie heeft u in de groene bijlage
kunnen lezen dat de gemeente plannen heeft om het
vroegere paardenweitje achter de huizÊn aan het
Kannunikensven (tegenover de
Driekoningenschool) in te richten als gronddepot,
Komt het depot er wel of niet?

I)c grond voor het depol komt uit het Schuttersbosch.
waar vecl grond uitgegraven wordt omdat alle oude
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woningen stapsgewiis vervangen $orden. Ilet was dc
bedocling nrcl dczc grond ccn gcluidsrval aan te leggen
aan de l.eenderweg tussen het Floraplein en dc afslag
I-eendcrheide. Omdat de aanlcg van deze wal
vertraagd is. moet de vrijkomcndc uitgegraven grond
ergcns andcrs hccn. Naar hct paardcnwcitie aan de
lleezer*eg dus.

Bcgin.januari hebben het bestuur van bcwoncrs-
vereniging Gijzenrooi en de onrwonenden hierteqen
bczwaren ingediend. Deze beznaren zijn door dc

,genrcclltc orl divcrsc rcdcncn aÍ'gcrrczcn. Dc
argumentatie van de qenreente *ordt op dit ogenblik
bcsludeerd durr de omlunenden en hel bcrluur. Er
wordt overwogen om tegen de beslissing van de
genreente in beroep te gaan brj de Raad van State.
(ielukkig wil dc gcmccntc snel voortgang makcn mct
de procedurc voor de aanlcg vcn dc gcluidsual. Als dit
rond is. hoelt er geen gronddepot in onze wijk te
komen. Wij houden u op de hoogte.

Dit puurdenweitje achter het hui:enrijtje uan her
Kuntrnniken.sven gaul mogli jk ./ungeren ul.s tiid<'lijk
grtnultlqxtt. Be:uuren vun tle rntvoncntlen cn von tle
hev on er sveren i gín g :ij n door de gt'n ee n t t'
ufgcue:en.

De vennen van G[zenrooi (deel l l)

De straten in Gijzenrooi zijn vernoemd naar
vennen in de omgeving van Eindhoven. Wie het
leuk vindt zijn 'eigen' ven eens te bezoeken tijdens
een mooie wandel- of fietstocht, kan voor mel
uitgebreide routebeschrijvingen terecht bij de
\rVV. de boekhandel en de ANWB. Hoc komen
vennen eigenlijk aan hun naam? En waar liggen ze
eigenlij li, het Vlasven, Vluttersven, Bunderkensven
en Raatven? Dat leest u in aÍlevering 2 van de
Vennen van Gijzenrooi.

Ook al bestaat'uw' ven misschien niet meer. dan nog
is het interessant om eens te gaan kijken waar het ligl
(lag). In dit artikel zijn de Íietsroutes die in de buurt
van de vennen lopen. allemaal aangegeven. Dat geldt
niet voor de wandelpaden (kort en lang). omdat dit
ondoenlijk bleek. Daarom heb ik volstaan met hier en
daar een greep te doen uit dc mccst bckcndc paden.

Het Vlasven
De naam Vlasven wijst op het gebruik om vroeger
vlas in het ven te'rotcn'. Dat is het losweken van de
vlasvezcl- voordat er linnen van eeweven wordt. Het

Vlasven lag op de voormalige Knegselse tleide. Ook
tussen Veldhoven en Waalre liggen in de bossen aan
de Volmolenweg enkele vennen die de Vlasrurlvennen
heten. Van het oorspronkelijke Vlasven is er door de
vrocgcrc ontginnningen en de daling van de
grondwatersland helaas niets meer over gebleven.
Vanuit Hoogeloon richting Knegsel is het een
kilometertje voorbij de buurtschap Broekenseind op de
wegsplitsing van hel IJrnenveld mel de Ekkersrijte. Bii
de splitsing staat een bankje. Daarop zittend kijk je uit
over de weilanden en het vroegere Vlasven. waarop
(of waarin'?) nu de koeien lopen. Alleen een
laaggclcgcn stuk hcrinnert nog aan het ven.
Jc kunt er mijmeren over de straatnamen. Rijte of rit
betekent stroomp.je en Ekkersrijte is dus cen slroompje
dat door de akkers liep. en waarschiinlijk vroeger ook
dooÍ het ven. I Iet Urnenveld verwijst naar de
graÍheuvcls uit dc bronstijd die in deze omgeving
liggen.
De GraÍheuvelroute en de HalÍmijlroute doen een
aantal van deze grafheuvels aan en een
routeverkorting van de Hallmijlroute komt langs het
voormalige Vlasven. llet lange-alstandswandelpad het
Pelgrimspad komt niet dichter in de buurt dan
Knegsel.
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Het Vluttersven
Ook hct Vluttcrsven beslaat niet meer. llct was
vroeqer een langgcrckt vcn op dc Kncgselse IIeide in
de buurt van het gehucht Toterfout bij Ocrlc. Als je

vanaÍ'Ocrlc langs de molcn bij floogeind rijdt. kom.ie
op de wcgkruising van de Kleine Vliet met dc GÍotc
Vliet. Ilcn klein stukje over het zandpad doorriiden (let

op he1 nostalgisch oude boerderijtje) tot aan het cinde
van het bos en dan zie.je links een paar honderd nreler
verder een laaggelegen stuk land. I)it is het vlocgere
Vluttersven. I Iet voorstc str.rk bou$ land litl nu droog.
Inaar he1 achterste stuk is een natuursebied dat nu
langzaamaan weer vernat \!ordt.
De slraalnamen verwijzen nog naaÍ hel ven. Vlut en
vliet zijn allebei aÍleleid van vlocicn. vlotten ol'
vlicdcn. Om dc visstand tc vcrbctcrcn. 'bemestte' rnen
vrocqcr vaak hct vocdsclarmc vcnwatcr door er een
stroompje door te leiden. Op de Ilistorischc Atlas rond
| 900 staat er vanaf hel Vluttersven nos een ziitak
gctekend van de Bruggenrijt. een stroompic (nu een
slootje) dat vÍoegeÍ van de Knegselse Heide naar de
Zeelster Heide (nu vliegveld Welschap) liep. Aan de
( i rote Vl ie t  s taat  nog een v i l la  d ie 'de Vlut 'hcct .
De Halfiril lroute komt er langs. r'r.raar vanaf dc
Cj raÍheuvelroute moel.je vanafde Vessemsedijk ria dc
'I oterfout nog even doorrijden tot aan de (;rote Vliet.
Bij dc kruising met dc Klcinc Vlict dan linksaÍ.
Voor de wandelaars komt het Pelgrimspad (rood-iritte

markering) op ongeveer hetzelÍde punt uit als de
GraÍhcuvclroutc.

f)t lLul.\t( tt\ten vtm hel Butulcrkcnsrcn la l|'aalt!

Het Bunderkensven
[)e plaats van het Bunderkensven is lang onbekend
gcblcvcn. Via noest speurwerk en het aanboren van
allcrlei bronncn heeÍl Bert Bokelman in hel voorjaar
van 1999 de plaats kunnen terugvinden. Eerst werd
vcrmoed dat een paar vroegere venneties aan de
Bunderse straat in li lburg de naamgevingsbronnen
waren voor deze straatnaam. maaÍ laleÍ bleek dat het
Bunderkensven veel dichtcrbij l igt. namcliik in Waalre
tussen het Blokven en het Jantjesven. in dc buurt van
dc spccltuin'de Klinrbinr'. De buurt heette vroeger de
Buunders. Niet alleen op de kaart was het Ílink zoeken
geblazen- maar ook in hct tcrrcin \\'as het lastig te
vinden. Komend vanaf de Willibrorduslaan sla je bij
het gerneentehuis de Moienvenlaan in. Aan het eind
rechtsaf: hier Jigt een ven, vermocdclijk hct Jantiens-
ven. Rechls aanhouden totje bij een bank komt. dan
rcchtsaÍ. de blauwe paaltjes volgen. Tweede pad links
cn -je komt cvcn latcr langs ... een verborgen tennis-
vcld. dat middcn in het oude ven lig1. Als.je iets verder
loopt .  z ie . jc  in ' l  bos een aanta l  poelen.  e i land. jes en
schiereilandjes. Dit is het restant van het Bunderkens-
ren.  IJet  is  ook bere ikbaar  v ia  de I l lokvenlaan en het
pad naar dc gernccntcku ckcrij. Als.jc nrct dc tlcts dc
l-oon- cn l.andschutroutc volgt vanal'de
Valkcnsuaardsc wce en.je bij hct Mccrtjcsvcn (6-
sprong) niel rcchtdoor gaat- maar rechtsaf het Íietspad
langs het zandpad volgt. dan kun.jc hct
Bunderkensven even bezoeken. In Waalre ga.je dan
weer via de Wollenbe rgstraat en de Heikantstraat
tcrug totdat.ie de oorspronkelijke route wecr kruist.
De wandclaars kunncn kiczcn uit dc cerder gcnoemde
blaurr.paaltjesroutc. de Waalre-route en he1
Pclgrimspad dat dc Hcikantstraat ovcrstcckt. Van
daaruit even omlopen via de Wollenberglaan. Venlaan
en Blokvenlaan.

Ziclrt op hat vxtrnaligc L'lusten vurtuÍ de (irnertveg
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Het Raatven
Hc1 Raalvcn (vroeger ook wel geschreven als
Raadven)  l ig t  aan de Valkcnsuaardsc ueg in  Aals t -
Waalrc. Schuin legenover de freeswijkhoeve.
lJct Raatvcn is cen rnooi rond ven. Veel ronde vennen
dankcn hun vorm aan een pingo. Iien pingo uas in de
ilstiid ccn rcusachtig brok ijs dat onder het zand
gestovcn u'as. [:en lage zandbult mel een kern van iis.
l)oor het snrelten van het iis ontstondcn cr latcr
venncn. Vaak nog mct de resten van de oude zandbult
cr omlreen.
Ook het Raatvcn is met een extra Ius 1e bereiken
vanuit de l-oon- en | -andsc h utroute. Hct I'elurirnspad
loopt cr kort bij langs.

Kees van Vessem

IIel Rtttttyen ligt uun dt Iitlktn.ttuturd.; ttte g o;t

,qrondgthied tan,1ulst-Waalre. nruur ditht hij dc
hehouwde kom yun Vulken,swuurd dun dit vun
llaalre. Het ven liqt pul nausí het tto:teliika íietsnutl
Nan LtuIkt'rt sttuat'd nutr íliaalrel.

Kleintjes

OPI'AS gezocht
Wij zoeken een licvcr oppas. in huis- voor onrc t\\cc
kindcrcn (7 en f .iaar). I let is voor drie nriddagen per
week.  fe le Íbon:  2137782.  r . rerk:  2474.19.1.

Te koop
Bcbé conrforl contbi kindcrwugan met accessoires cn
in gocdc staat. Ff. -i50.: |.aÍuma rugdrager l]1. 75.:
TeleÍbon 2 l  19 i96.

Wii zocken een lieve OPPAS. die vanaf september
a.s. op donderdag Joris en Cijs (.1 en 6jaar) na school
wil opvangcn (incidenteel ook op andere dagen).
Frank en I'hiline Kcrremans. TeleÍixrn: 2I I 9i96.

OPPAS gemcht
AÍhalcn van school en oppas voor 1 meisje (,1jaar) op
maandag tot cn mct donderdagmiddag (ca. J,1
uur/rveek). leleÍbon na 20:00 uur: 2lr29615.

Te koop: teleÍboncentralc Panasonic i0ll met 6
systeenrtoestellen voor vier buitenlijnen en acht
b innenl i jnen.  100% in orde.  Voor  k le in bedr i j í 'o f ie ts
dcrgel i jks .  Vraagpr i js :  f l .  1500.- .  I  e lc foon 2 l  I  03 56.

In de gymzaal  van de Dr iêkoningenschoo woídl  op maandag- ên
donderdaqrniddag k leuter  en k inderdans gegeven.

Wi l  je gÍaag íneedoen?

Voor m€er Informal ie kun Je conlact  opnemen
met de bal lê lschool  van het
Centrurn vooí  de Kunslen
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