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Iedereen die verhuisplannen heeft en het
bijzonder lidmaatschap iets lijkt: geef je op
bij het secretariaat.

Kinderdagverblijf
Misschien heeft het al in Groot Eindhoven
gestaan maar zo niet: aan het
Bunderkensven wordt een
kinderdagverblijf gebouwd. De gemeente
en Karin de Mos van het toekomstig
dagverblijf hebben de vereniging al vroeg
bij de plannen betrokken, zodat we onze
wensen met betrekking tot het parkeren
konden inbrengen. Het ontwerpplan past
goed in de omgeving en de bouw start
waarschijnlijk in het eerste kwartaal van
2002. We zijn blij met deze samenwerking
en wensen het kinderdagverblijf op deze
mooie locatie veel succes.

Speelgelegenheid
U weet hoe het gaat, in een nieuwe wijk
worden veel kinderen geboren en kleine
kinderen worden groter. Gijzenrooi telde
vorig jaar al 136 kinderen van 10 jaar en
ouder. En die willen spelen. Daarom
werden er (voorzichtige) plannen gemaakt
om hier aan het Bunderkensven in te
voorzien. Omdat het kinderdagverblijf
hier nogal wat ruimte zal innemen, zal in
overleg met de stadsdeelmanager bekeken
worden welke oplossingen mogelijk zijn.

Lees verder op pag. 2 >
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Van de
bestuurstafel
Terwijl ik dit schrijf, staat de hei volop in
paarse pracht. Mensen, mensen kom
kijken, zou ik willen zeggen, maar helaas
is de kleur waarschijnlijk al weer weg als
u dit leest. Jammer, maar we hebben al
met al toch een prachtige zomer gehad. 

Toekomstige vacature penningmeester
Onze penningmeester Marc Melters is een
van onze langstzittende bestuursleden.
Kort geleden heeft hij gezegd dat hij zich
niet meer beschikbaar stelt voor een
volgende periode. Hij is een ervaren
penningmeester en we zien hem in april
met spijt vertrekken. U begrijpt waar ik
heen wil: we zoeken een man of vrouw
met gevoel voor cijfers, die hem wil
opvolgen. Als u zich nu al aanmeldt, kan
Marc u alvast wegwijs maken.
We wachten op uw reactie. Verdere info
kunt u krijgen bij Marc, telefoon 2126358
of via melters@govers.nl. Alvast bedankt!

Bijzonder lidmaatschap.
U weet het: al woon je nog zo graag in
Gijzenrooi, soms komt de tijd om te
verhuizen. Dat neemt niet weg dat je soms
wilt weten hoe het verder gaat in
Gijzenrooi. Nou, dat kan. Voor mensen die
de ontwikkelingen binnen onze wijk op
afstand willen volgen, hebben we het
'bijzonder lidmaatschap' ingesteld.

Het houdt het volgende in:
- je moet in Gijzenrooi gewoond hebben
- je krijgt tegen betaling van ƒ 15,00 per

jaar het Gijzenroois Zegje toegestuurd
- je kunt aan alle activiteiten meedoen

onder de normale voorwaarden
- je kunt als toehoorder aanwezig zijn bij

de vergaderingen van de vereniging
- je kunt geen gebruik maken van de 

service van de commissie belangen-
behartiging van de vereniging

Laat je stem horen!

Wat?
Bijeenkomst/inspraakavond over
het beleid van de
bewonersvereniging Gijzenrooi
Wanneer?
Dinsdag 9 oktober, 20.00 uur tot
21.30 uur
Waar?
In de school aan het Kanunnikens-
ven ('Reis van Brandaan')
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Trapveldje achter het Vlasven
Het is er en toch ook weer niet. Wel
een veldje, maar niet gereed voor
een partijtje voetbal. Te veel
onkruid en te weinig gras, een
soort Arena-mat dus. Of het nu aan
de aannemer, de gemeente of iets
anders lag is niet duidelijk, maar
de fout wordt in ieder geval
hersteld. En als het grasveld
speelklaar is, komen er doelpalen.
Zodoende krijgen wij toch ons
eigen 'PSV-stadion' in Gijzenrooi.

Beleid van de vereniging
Tijdens de ledenvergadering in
april gaven enkele bewoners te
kennen mee te willen denken en
praten over het beleid van de
vereniging. Daarom is er op
dinsdag 9 oktober een avond
gepland waar u uw ideeën kunt
spuien.
Daarna stelt het bestuur het nieuwe
beleidsplan voor 2002 op, waarbij
bekeken wordt of de aangedragen
ideeën en wensen in beleid
omgezet kunnen worden. 
De bijeenkomst is van 20.00 uur tot
21.30 uur en vindt plaats in de

school (Reis van Brandaan) aan het
Kanunnikensven.

Vrijwilligersavond
Ondanks enkele schoonheidsfoutjes
is de avond voor de vrijwilligers op
15 juni een succes geweest. In een
leuke sfeer met wat hapjes en
drankjes waren ongeveer 50
mensen aanwezig in de tent aan
het Bunderkensven. Wordt volgend
jaar vervolgd! Mocht u als
vrijwilliger dit jaar geen
uitnodiging ontvangen hebben,
geef het dan even door aan de
voorzitter van uw eigen commissie.

Samenwerking met onze buren
van Tivoli
We zijn al een poosje bezig om -
zoals dat onder goede buren gaat -
kennis te maken en zo mogelijk
samen te werken. Daarom hebben
we op 23 augustus samen eens
over een aantal dingen gepraat,
zoals de verkeersveiligheid aan het
Diepmeerven en de
Neushoornstraat en over de
Beestenboel, waar de kleintjes
graag komen. Verder was het

plezierig om eens wat ideeën uit te
wisselen over de grotere kinderen.
Het was fijn om van de ervaringen
van Tivoli te horen en wij kunnen
daar ons voordeel mee doen. Wij
hebben afgesproken om elkaar
regelmatig  bij te praten over
dingen die ons samen aangaan.
Autovrije zondag op 23 september
aanstaande
Op (de autoloze) zondag 23
september organiseren
verschillende Eindhovense wijken
activiteiten. Deze dag valt echter
een paar weken na onze eigen
Vennendag. Omdat we binnen
korte tijd onze organisatie en de
vrijwilligers niet wilden
overbelasten, is besloten om niet
aan deze dag mee te doen. Iedereen
die volgend jaar mee wil doen met
de organisatie van de autovrije
zondag, kan zich vanaf nu alvast
opgeven bij de secretaris.

Beste mensen, dit was het dan
weer.

Truus van Vessem, voorzitter

Prijsuitreiking vennendag
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De warmte op zondag 26
augustus moet menig bewoner
van Gijzenrooi hebben
weerhouden van deelname aan
de fotopuzzeltocht. 's Morgens
om tien uur is het al 26 graden
Celsius. 's Avonds bericht NOS
Teletekst dat de
maximumtemperatuur in
Eindhoven 33,6 graden Celsius is
geweest! 'Afblazen dan maar?!',
oppert de organisatie nog even
aan het begin van de middag.
Nee dus. Als we vorig jaar de
fietstocht in de stromende regen
konden volbrengen, kon een
wandeling in de tropische hitte
van de zomer van 2001 geen
onoverkomelijke hindernis zijn. 

Rode hoofden
Vanaf twee uur starten in totaal
zo'n vijftig deelnemende groepjes
vanaf het Buurtven. De meeste
deelnemers gaan te voet, maar
enkele slimmeriken halen het
stalen ros van stal. Zo
doorkruisen de bewoners van
Gijzenrooi hun eigen wijk,
nieuwsgierig kijkend naar
voordeuren, ramen, hekwerken,
en bomen en onderwijl
schaamteloos binnenglurend in
het huis van hun over- en
achterburen, op zoek naar de
dertien foto's. Dat was nog niet
zo eenvoudig, want fotograaf
Ruud Mooren had af en toe een
verrassend standpunt gekozen.
De kinderen hadden er baat bij;
zij herkenden bepaalde foto's
vaak sneller dan hun ouders. 
Naarmate de middag vorderde,
liepen de hoofden van de
puzzelaars almaar roder aan.
Zelden zal een rustpost zo'n
aangename verkwikking hebben
gegeven als dit jaar. Spijs en
drank - de eerste consumptie
voor rekening van uw eigen
bewoners-vereniging - vonden
gretig aftrek. Daarna snel door,

want hoe eerder de eindstreep
was bereikt, hoe eerder gewerkt
kon worden aan verdere
verkoeling.
Op het Buurtven was het weer fijn
geregeld. Er waren tafels en
stoelen, parasols en zelfs een
kinderbad en een sproeier. De
kinderen hebben zich fantastisch
vermaakt. Wie de komende week

naast het pad kijkt, zal zien dat
het gras aldaar veel hoger en
groener is dan er omheen, dankzij
de overvloedige besproeiing door
ravottende kinderen. Het water,
het badje en de elektriciteit
werden door bewoners van het
Eijerven beschikbaar gesteld,
waarvoor ons aller hartelijke
dank. Terwijl de jongsten zich
waagden aan het waterballet,
lieten de wat oudere kinderen
hun kunsten zien aan het
Schaapsloopven. Op de
gloeiendhete trottoirtegels
ontstond het ene na het andere
kunstwerk. Zonde dat ze
diezelfde nacht nog werden
weggevaagd door een stevige
onweersbui.

Lees verder op pag. 5 >
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Vennendag ondanks hitte 
groot succes

Onverschrokken zijn ze, sommige bewoners van Gijzenrooi. De
Vennendag 2001 was immers een ware beproeving. De zon joeg het
kwik naar waarden ruim boven de dertig graden en geselde de
speurende wandelaars onbarmhartig. Desondanks voltooiden 81
deelnemers, verdeeld over 25 groepjes, de fotopuzzeltocht. Een opkomst
die de organiserende commissie buurtactiviteiten blij verraste.

Jaargang 10,  Nummer 34, September 2001

Henk Lingers met zijn eerste prijs, die de volgende dag niet zou halen.
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HORIZONTAAL:

1.  blad in Gijzenrooi
4.  uitgesloten aansprakelijkheid 
6.  en anderen   
8.  rondhout   

10. water in Noord Brabant   
12. voorzetsel   
14. dubbel (in samenstellingen)   15. Zuid
Holland   
16. wijk in Eindhoven   
19. groet  
20. arabisch zeilschip   
21. slechthorend   
22. persoonlijk voornaamwoord   23. titel
(afk.)   
24. ten opzichte van   
26. vervoersbedrijf   
28. ten bedrage van   
29. waterdier   
30. telwoord   
32. wederkerig voornaamwoord   
33. de bende van …. (plaats in 

België) 

2. godin van de aarde   
3. versvoet   
4. wijk in Eindhoven   
5. water in Noord Brabant   
7. ondernemingsraad   
9. unie   

11. plaats in Noord Brabant   13.
plaats in Overijssel   
15. omslag   
17. persoonlijk voornaamwoord   18.
rhodium (afk.)  
21. heilige (afk.)   

23. dierengeluid  
25. voetbaltijdschrift (afk.)   
27. paar   
31. maanstand (afk.)

VERTICAAL:

De oplossing staat op pag. 13 in dit blad, veel succes!

De winnaars!
Wie vielen er nou eigenlijk in de
prijzen? Welnu, de raadsels waren
gewonnen door Marcella
Rademakers, Vera Somers, Iris
Schoonenberg en Dejanne Obbink.
Bij het stoepkrijten waren er prijzen
voor Casper (categorie t/m 4 jaar),
Tessa (5-7 jaar) en Sonja en Manouk
(8 jaar). Dan de fotospeurtocht. De
derde prijs was voor de familie
Hintzen, de tweede prijs was een
prooi voor Guido Hendriks en Lars

Schonenberg. Er waren vele goede
inzendingen, maar één stak er
bovenuit. De laatste vraag ('Hoe
vond u deze speurtocht?') was
namelijk geen vrijblijvende
enquêtevraag, maar onderdeel van
de opdracht. Henk Lingers, lid van
de redactie van het Gijzenroois
Zegje, was zo slim te antwoorden:
"Door de aanwijzingen op te
volgen." Waarmee bewezen is dat
de redactie van het Gijzenroois
Zegje in meerdere opzichten ter

zake kundig is. Alle winnaars:
proficiat!

Na afloop was iedereen het erover
eens: de Vennendag in deze opzet
is een groot succes en is niet meer
van de Gijzenrooi-activiteiten-
kalender weg te denken. Tot
volgend jaar!

Martin van Rooij
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1. Opening /Vaststelling agenda :
voorzitter
Truus van Vessem opent de
vergadering en heet iedereen van
harte welkom. In aanmerking
genomen dat deze avond een
wedstrijd van PSV op televisie te
zien is, is de opkomst - ruim vijftig
aanwezige leden - goed te noemen. 
Aan de in het Zegje van maart
jongstleden gepubliceerde agenda
behoeft - behalve het door het
bestuur omdraaien van de punten
5 en 6 - volgens de vergadering
niets te worden gewijzigd.

2. Mededelingen en beleidsplan
Hoewel het bestuur van mening
was dat het beleidsplan niet aan de
vergadering ter goedkeuring
behoefde te worden voorgelegd,
vond een aantal leden in de
vergadering dat dit wel moest. Het
bestuur zegt toe een bespreking
daarover in een
najaarsledenvergadering in oktober
aanstaande te organiseren. Deze
vergadering is inmiddels gepland
op dinsdag 9 oktober, van 20.00 tot
21.30 uur in de school aan het
Kanunnikensven. Afdrukken van
het volledige beleidsplan zijn
beschikbaar bij de secretaris.

3. Notulen Algemene Vergadering
van 17 april 2000.
Deze wordt ongewijzigd
goedgekeurd.

4. Jaarverslagen, kascommissie
2000/1.
Marc Melters licht het financieel
verslag toe: de aangevraagde
subsidie zal nog met het
stadsdeelkantoor worden
besproken. De contributie-inning
via de contributiekaarten zal voor
de jaren 1999, 2000 en 2001
gecombineerd worden. Dat is
makkelijker, omdat de
vervaardiging van

contributiekaarten is vertraagd. De
contributie blijft in 2001 nog
hetzelfde als in 1999 en 2000
(ƒ2,50). Voor 2002 zal het bestuur
de vergadering voorstellen de
contributie te bepalen op 2 euro.
De kascommissie bestaande uit
mevrouw Timmermans en
mevrouw Van Cuyk heeft de
boeken van de penningmeester
over 2000 gecontroleerd en in orde
bevonden. Een door hen voor
akkoord getekend financieel
overzicht over 2000 is bij het
secretariaat beschikbaar. Genoemde
dames stellen de vergadering voor
Marc Melters voor zijn financieel
beheer over 2000 te dechargeren.
De vergadering gaat hiermee
akkoord. Mevrouw Timmermans
treedt af als lid van de
kascommissie. De vergadering
benoemt in haar plaats de heer
Martin van Rooij. De in het Zegje
van maart 2001 gepubliceerde
begroting 2001 wordt tenslotte
door de vergadering goedgekeurd. 

5. Bestuurswisseling
Eric Krijn en Evelyn Koeling zijn in
verband met drukke
werkzaamheden respectievelijk een
verhuizing gestopt met hun
bestuurswerk voor Gijzenrooi. Hun
werk kon gelukkig overgenomen
worden door Frans Claassen en
Hans Halajdenko. Aangezien er bij
de secretaris geen tegenkandidaten
waren aangemeld, stelt het bestuur
voor beiden als zodanig in het
bestuur op te nemen. De
vergadering gaat hiermee bij
acclamatie akkoord. Beide nieuwe
bestuursleden stellen zich voor:
Frans is vroeger al bestuurslid van
de Nieuwe Erven geweest en
woont nu twee jaar in Gijzenrooi.
Hij zal zich verder inzetten als
bestuurslid van de Commissie
Belangenbehartiging. Hans woont
nog niet zo lang in Gijzenrooi en is

via de website in de commissie
Communicatie gekomen, waar hij
nu als bestuurslid voorzitter van is.
Truus bedankt Eric en Evelyn. Ze
zijn beiden niet aanwezig, maar
worden nog met een presentje door
het bestuur bedacht. Ook Reinier
Beltman wordt hartelijk bedankt
voor zijn inzet voor het Zegje. Hij
heeft door een verhuizing zijn
werk voor het Zegje moeten
staken. Bloemen zijn er tenslotte
voor Marlies Timmermans
vanwege haar jarenlange inzet voor
de kascommissie.

6. Toelichting Commissies
Activiteiten
Cor Soons licht dit toe. In het Zegje
staan de geplande activiteiten 2001.
Het aantal bezoekers was in 2000
hoger dan het jaar daarvoor. De
commissie probeert een kader te
scheppen en werkt met groepjes
naar een activiteit toe. Gelukkig
lukt dit door de inzet van
voldoende actieve leden steeds
weer. Naast de twee
commissieleden die ook in het
bestuur zitten, namelijk Cor en
Janco, doen Jacomine van Overveld
en Mariëtte Mooren steeds mee.
Nicole van der Horst is geen actief
lid meer. Zij wordt bedankt voor de
afgelopen periode. De actieve
ledenlijst in het Zegje moet wel
opgeschoond worden. De boom bij
de vijver aan het Diepmeerven die
op 14 december vorig jaar werd
voorzien van kerstverlichting, was
een nieuwe en succesvolle
activiteit, zodat er plannen zijn dit
weer te doen in 2001.

Belangenbehartiging
Frans licht toe. Naast Frans als
voorzitter zit Ineke Frankenmolen
als bestuurslid in deze commissie,
die verder wordt ingevuld door
Bert Bokelman, Leo van Heeswijk 

Lees verder op pag. 7
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI 

NOTULEN

van de Algemene Ledenvergadering
op 11 april 2001 in het Wirogebouw in Stratum



en Kees van Vessem. Belangrijkste
onderwerpen zijn kunst in de wijk,
het trapveldje en de herinrichting
van het braakliggende terrein aan
het Bunderkensven. Door de trage
communicatie met de gemeente
Eindhoven duurt 't allemaal lang
voordat er iets gerealiseerd wordt.
Door nu de steeds concreter
wordende contacten met het
stadsdeelkantoor is er hoop dat dit
verbetert.

Communicatie
Hans licht toe. De website is er, op
www.gijzenrooi.nl. Het Gijzenroois
Zegje verschijnt nu vier keer per
jaar, in maart, juni, september en
december. Communicatie zorgt
verder voor het welkomstpakket
voor nieuwe bewoners.
Truus meldt dat stukjes voor het
Zegje naar Martin van Rooij
kunnen worden gestuurd of - liever
nog - gemaild
(communicatie.gijzenrooi@

onsadres.nl).

7.  Rondvraag: 
geen opmerkingen.

8.  Stadsdeelkantoor Stratum
Na de pauze is het de beurt aan
stadsdeelmanager Drik Verbraak
om ons te informeren over de
ontwikkelingen rond het
stadsdeelkantoor Stratum. Hij werd
vergezeld door de twee leden van
zijn team: Janine Cosijn, wijk-
projectleider Kruidenbuurt en Dré
Noten, gebiedsbeheerder.
Drik Verbraak legt met behulp van
de overheadprojector uit  dat het
stadsdeelgericht werken, dat nu
een jaar bestaat, door de gemeente
Eindhoven is ingesteld om de
afstand tussen het gemeente-
bestuur en de burgers te
verkleinen. Behalve beleids-
uitvoering wordt door het
stadsdeelkantoor Stratum onder
andere via de bewonersvereniging
Gijzenrooi gepeild van welke
problemen/vragen het gemeente-
bestuur op de hoogte zou moeten
zijn.
In het najaar van 2001 verhuist het
stadsdeelkantoor van de vijfde
verdieping van het stadskantoor
aan de Wal naar noodunits in de St.
Wirostraat. Dan pas krijgt 't
stadsdeelkantoor een loketfunctie.
Wellicht verhuist het stadsdeel-
kantoor later naar de Tivolikerk als

definitieve behuizing, maar zeker is
dat nog allerminst. Zwakte van het
kantoor is dat er slechts vijftien
mensen werken, voor een gebied
waar ongeveer 30.000 mensen
wonen. Dit moet in de uitbouw
naar 35/40 mensen en in de
eindfase naar 60/70 medewerkers.
Naast het stadsdeelkantoor is er
een stadsdeelcommissie uit de
gemeenteraad.  Zij hielden
bijvoorbeeld hun eerste schouw op
21 april 2001 in een deel van
Stratum. Stadsdeelkantoor en
stadsdeelcommissie werken nauw
samen. Structureel overleg is er in
het bewonersplatform voor
Stratum. Voor Gijzenrooi maakt
daar ons bestuurslid Frans
Claassen deel van uit (met Truus
van Vessem als reserve). Frans licht
toe dat men nog in het voor-
bereidende stadium is en dat een
eerste presentatie van de plannen
in juli zou volgen.

Schriftelijke en mondelinge vragen: 
a. Gemeente Eindhoven en

stadsdeelkantoor Stratum geven
via De Stratummer informatie
door aan de burgers. Via Groot
Eindhoven (GE) komt ook
informatie onder andere over het
hondentoilet. Hr. Van Heesch
(Eijerven) maakt bezwaar over
een nieuw hondentoilet bij 't
Buurtven. Terecht zegt Verbraak,
want het was met bewoners van
omliggende huizen niet
afgestemd. Er valt eerst een
besluit van het bestuurscollege
en daarna heeft men zes weken
de tijd om er bezwaar tegen te
maken, waarbij alternatieven
moeten worden genoemd.
Commissie Belangenbehartiging
biedt hulp aan bij
bezwaarprocedure.

b. Welke bestemming heeft het
terrein aan het Bunderkensven:
groen, groen/speelgelegenheid
of openbaar bebouwde grond
(OBG)? Drik Verbraak zoekt dit
uit.

c.  Hoe is de rol van het
stadsdeelkantoor ten opzichte
van de door de
stadsdeelcommissie vastgestelde
prioriteiten, namelijk de aanpak
van klandestien vuil/zwerfvuil,
onveilige verkeerssituaties en
illegale kamerbewoning.
Antwoord: het stadsdeelkantoor
voert uit, maar maakt geen

beleid.
d. Duurzaam veilig: fietspaden en

30 km in wijken, daartoe is
besloten in Den Haag. DSOB
(Dienst  Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer) van de gemeente
Eindhoven heeft besloten
fietspaden aan te leggen, onder
meer aan het Diepmeerven.
Verbraak verbaast zich er ook
over dat dit zonder overleg met
Gijzenrooi is gebeurd. Dit liep
ook niet via het
stadsdeelkantoor. Advies van
Verbraak is dan ook: stuur een
brief naar het college van B en W
met een kopietje naar het
stadsdeelkantoor met bezwaar
tegen bovenstaande handelwijze
en verzoek in het vervolg dit te
veranderen. Zo'n brief komt bij
DSOB  en de betrokken
wethouder.

Truus van Vessem bedankt Drik
Verbraak en de mensen van zijn
team voor hun uitleg en biedt hen
een fles wijn aan. Daarmee sluit
Truus deze vergadering.

Secretariaat, Eindhoven, 10 juni 2001  
Peter Hans Unk
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Stadsdeelkantoormanager Drik Verbraak
ligt de werkwijze van het
stadsdeelkantoor toe



De wijkactiviteiten van Gijzenrooi
mogen zich verheugen in een
toenemende belangstelling en
groeien uit tot geliefde tradities.
Dat geldt ook voor de fietstocht
annex barbecue, getuige de
deelnemersaantallen van dit jaar,
op zondag 10 juni. Voor de kleine
fietstocht hadden zich 98
deelnemers ingeschreven. Zij
kwamen trouwens min of meer
bedrogen uit. Volgens opgave
bedroeg te af te leggen afstand 14
kilometer, maar het bleken er in
werkelijkheid bijna negentien te
zijn. Klein foutje van de
organisatie, maar de calorierijke
barbecue was door die vijf extra
kilometer meer dan verdiend. De
grote trok elf die hards. Zij werden
onderweg geconfronteerd met een
klein probleem: een knooppunt
was verdwenen, verlegd of
anderszins onvindbaar. Kwam
gelukkig alles toch goed en vonden
zij weer de weg naar huis.

Late inschrijvingen
Pas op het eind van de fietstocht
vielen er een paar regendruppels.
Dat was vorig jaar wel anders; toen
viel de regen met bakken uit de
hemel. Afgezien van enkele
spetters bleef het dit jaar droog,
ook tijdens de barbecue, waarvoor
zich maar liefst 138 mensen hadden

opgegeven. Echter, de meesten ver
na de deadline. Even dreigde de
barbecue niet door te gaan. Bij het
sluiten van de 'deadline' hadden
zich slecht 45 mensen inge-
schreven. Echter, op vrijdag-avond
liep het ineens storm. Kennelijk
hadden veel mensen de weers-
vooruitzichten afgewacht. Toen die
eenmaal gunstig bleken, kwamen
nog talloze inschrijvingen binnen.
Ook de bekendmaking dat er op
het Buurtven een grote tent - met
dank aan Hans Halajdenko - zou
staan en de barbecue weer of geen
weer zou doorgaan, zal hebben

meegespeeld. Door die late in-
schrijving moest daags voor de
barbecue de bestelling bij slagerij
Verberne nog worden verdubbeld!
De organisatie heeft ervan geleerd;
volgend jaar zal nog nadrukkelijker
rekening worden gehouden met
alle soorten weertypen. 

Wachtrij
Aan het eind van de middag ging
het vuur aan. Helaas bleek de grote
pan van slagerij Verberne kapot,
dus moesten de meesterbakkers
zich behelpen met twee gewone
gasbarbecues. Gevolg: lange
wachtrijen. Dat logistieke probleem
werd grotendeels opgelost door
salades te verdelen over twee
tafels. Na een goed uurtje stevig
buffelen, waren vegetarische
producten en al het vlees
verorberd, met dank aan de Albert
Heijn, die 33% korting gaf op alle
boodschappen. Misschien een tip
voor de slager?!

Martin van Rooij
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Weergoden dit jaar goed gezind

Fietstocht en barbecue opnieuw
groot succes

Wie vorig jaar deelnam aan de traditionele fietstocht van Gijzenrooi,
herinnert zich vast nog twee dingen. Ten eerste: het regende pijpen-
stelen tijdens de fietstocht zelf. Ten tweede: tijdens de barbecue bleef
het wonder boven wonder droog. Dit jaar viel aan het eind van de
fietstocht slechts een enkele regendruppel, terwijl de weergoden de
barbecue opnieuw gezegend waren. Mede daardoor was de opkomst
groter dan ooit.
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De meningococ is een bolvormige
bacterie, in het latijn coccus, die
leeft in mond- en keelholte van een
heleboel mensen en die af en toe
kwetsbare personen ziek maakt via
druppels door de lucht. Hij heeft
een voorkeur voor het ontsteken
van de hersenvliezen, in het latijn
méninx, vandaar de naam
meningitis. Meningococcenziekte is
een ernstige infectieziekte, die
behalve hersenvliesontsteking ook
bloedvergiftiging (sepsis) kan
veroorzaken.
Op alle leeftijden kan er infectie
optreden. De meest kwetsbare
groepen zijn echter jonge kinderen,
vanaf 3 maanden tot 4 jaar, en
tieners (15-19 jaar).

Meerdere typen
Van meningococcen bestaan
meerdere typen; in Nederland
vooral type B en C. Er worden per
jaar ongeveer 600 mensen ziek,
waarbij het meestal om type B gaat,
waarvoor nog geen vaccin
beschikbaar is. Er worden ongeveer
80-100 gevallen veroorzaakt door
type C. Ongeveer tien procent
overlijdt eraan. Anderen vertonen
soms restverschijnselen als

hoofdpijn, concentratiestoornissen
en beschadiging van ledematen of
organen. Voor type C is er wel een
vaccin beschikbaar. Het is dus een
ernstige ziekte en het is zaak om
deze bacterie in een vroeg stadium
te herkennen, waardoor er snel met
antibiotica gestart kan worden. De
antibiotica moeten intraveneus
toegediend worden en er zal ook
intensieve verzorging moeten
plaatsvinden.

Verschijnselen
Verschijnselen van
meningococcenziekte zijn: 
· Koorts
· Braken
· Vlekjes (paarse puntbloedinkjes in

de huid, die niet verdwijnen als je
erop drukt)

· Bewustzijnsveranderingen
· Hoofdpijn
· Spierpijn en gewrichtspijn
· Stijve nek (nekkramp); dit wordt

vooral bij oudere kinderen gezien

Vaccinatie of niet?
Er worden nu vooral veel
geïnformeerd naar de mogelijkheid
van vaccinatie, omdat een aantal
ziektegevallen bekend werd via de

media. Er is geen sprake van een
epidemie, eerder van een haard in
West-Brabant. De mensen daar zijn
gevaccineerd om verspreiding te 
voorkomen. Het is dus niet nodig
om in Eindhoven te vaccineren.
Misschien zal er een landelijke
vaccinatie komen via het
Rijksvaccinatieprogramma.
Ondertussen is er in augustus 2001
een vaccin op de markt gebracht,
dus nog geen maand oud! Dit
vaccin is via de huisarts te
verkrijgen. Het nieuwe vaccin is
ook voor kinderen vanaf twee
maanden werkzaam. Het is nog
veel te kort op de markt om de
resultaten te beoordelen, of om
over eventuele schadelijkheid te
kunnen berichten.
Daarom is het advies van de GGD
en de Landelijke
Huisartsvereniging om van het
vaccineren van individuele
gevallen af te zien, ook omdat er
nog geen vaccinatie beschikbaar is
voor het veel vaker voorkomende
type B. Er zijn trouwens ook nog
andere bacteriën die hersenvlies-
ontsteking en bloedvergiftiging
kunnen veroorzaken.

Mijn advies: blijf alert op de
voortekenen en de symptomen van
hersenvliesontsteking en
bloedvergiftiging!

Verdere informatie is ook te vinden
op: www.meningitis-stichting.nl
De GGD heeft een gratis
telefoonnummer: 0800-0776
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Veel onrust over meningococcen
Veel kranten schreven de laatste weken over de meningococcen, en ook
actualiteitenrubrieken als Nova droegen hun steentje aan de
berichtgeving bij. Ook uw Zegje wil inhaken op de vele vragen omtrent
dit onderwerp, dat - gezien de enorme hoeveelheid telefoontjes naar de
huisartsenpraktijk - veel mensen bezighoudt!

Gijzenrooi op
de foto

Van 1 september tot en met 6
oktober exposeren dertien
amateurfotografen uit Eindhoven en
omgeving in het Centrum voor de
Kunsten aan de Stratumse Dijk 22 in
Eindhoven (voormalige
Sportfondsenbad). Een van hen,
Huub Peters, nam als onderwerp 
groengebied Gijzenrooi. Zijn foto's

tonen de schoonheid van dit
groengebied tussen Eindhoven en 
Geldrop in verschillende
jaargetijden. Ook de overige
reportages zijn de moeite waard. 
De toegang is gratis. 

Te bezichtigen:
1 - 15 september: maandag t/m
vrijdag van 9.00-17.00 uur, zaterdag
gesloten.
17 september - 6 oktober: maandag
t/m vrijdag van 9.00-22.00 uur,
zaterdag van 10.00-16.00 uur.



KATER
De kater was weer eens langs geweest.
Op de glijbaan. Nee niet om te spelen,
was dat maar waar.
Dit was geen speels katje, maar een
rooie kater met territoriumdrift, die 's
morgens vroeg met stinkende kattenpis
zijn gebied afbakende. De rotkat.
Uitgerekend op de glijbaan, ónze
glijbaan nota bene; de kinderen glijden
wel beter, maar ze gaan er zo van
stinken, weet je.
Vanwege het gezeur van mijn vrouw,
de stank van de kinderen en last but
not least m'n eigen territoriumdrift
moest er iets gebeuren.
Toen er op een morgen ook nog een
dunne bruine smurrie van de gele
glijbaan droop, was de maat vol.

Creatieve visioenen à la Tom & Jerry,
vol van ingenieuze vallen met
gruwelijk ronddraaiende messenmolens
en vallende betonblokken passeerden
mijn geest. Ontvlammende lonten door
de statische elektriciteit van een
langsstrijkende kattenstaart. Kortom,
alle verborgen sadisme borrelde boven.
Omdat een ketting zo sterk is als de
zwakste schakel en de creativiteit van
mijn handen duidelijk achterblijft bij
die van mijn kwalijk broeiende brein,
werd het een net. Gewoon te koop in de
winkel. Simpel over de glijbaan te
hangen, niks geen zoete wraak, alleen
preventief werk. Pedagogisch
verantwoord voor de kinderen.

Dat preventieve gold niet voor de
vogels. De andere dag zat er een merel
hopeloos in het net verward.
De redding kostte een paar driftige
snavelpikken, waaronder een flinke
jaap in m'n arm. Trots draag ik nu een
litteken als reddingsmedaille.  

Het moet een traumatische ervaring
voor een vliegende merel geweest zijn,
want de volgende morgen zat er een
mannetjesmerel in het net. Drama's
moet je niet alléén verwerken, zeggen
ze, maar kunnen delen; je weet dan
wat je te doen staat als trouwe partner.
Enfin, inmiddels doen de merels wat
des merels is. Nestje bouwen, eitjes
leggen, eind goed al goed.    

Schijnbaar.
Want het is niet wat het lijkt. De
volgende generatie merels in de tuin
scharrelt wat verknipt rond. Zo
bouwen ze een nest op de resten van
hun eigen eierschalen. Op de grond
nota bene. Bang om te vallen? Beter
het nest uit te lópen in plaats van
vliegen? Vliegangst? En waarom de
eigen eierschalen weer als basis voor
een nieuw nest gebruikt? Een
onbewuste en onvervulde behoefte aan
veiligheid en nestwarmte? Een via de
genen doorgegeven traumatische
ervaring van de ouders? 
Weet je, hier groeien nooit gezonde
vogels uit. Ze krijgen zelf weer
gestoorde jonkies; de verschrikkingen
van het net werken nog generaties lang
door. Wat doe je met zulke vreemde

vogels? De hulp van
gedragstherapeuten inroepen? Dat doe
je die lieve vogeltjes toch niet aan?
Freud is bij mijn weten nooit trouwens
gereïncarneerd als merel.

Maar wat dan? 
Ze laten opvreten door alles wat op een
laag bij de grondse manier in de tuin
rondsluipt? 
Piekerend lig ik 's avonds in bed.
Behalve met een slechte nachtrust en
stinkende kinderen zit ik ook nog
opgescheept met een generatie geflipte
vogels in mijn tuin. Uitgerekend míjn
tuin. En ik wil hélemaal geen
traumatuin achter mijn huis. Not in
my backyard!

En dat allemaal door die rooie rotkat.
Dat mislukte karikatuur van een
imitatietijger!
Mijn wraak zal zoet zijn, maar hij laat
zich al weken niet meer zien.
De schijterd.

Jeremias
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Oplossing 
van het kruiswoordraadsel van pag. 5

Zonnebril gevonden
De opruimers van de Vennendag stuitten op zondag 26
augustus op deze zonnebril. Hij is af te halen bij Martin
van Rooij.



Het  huisje
van de
kunstschilder
In Riel woonde tot voor kort een
oude kunstschilder in een klein
zelfgebouwd optrekje van
planken en oud bouwmateriaal.
Een kleine man met een grote
baard. Type kluizenaar. Vanuit de
wijk een 'rondje Riel' lopend,
kwam ik hem wel eens tegen.
Laatst werd ik op weg naar de
stad gepraaid door Joop Hunting,
die me vertelde dat de schilder
weg was, het huisje overhoop lag
en tussen de rommel asbest en
ander afval. Weet jij misschien
wie ik hiervoor moet aanspreken
om dat asbest opgeruimd te
krijgen? De gemeente? Wie gaat
hierover? Weet jij misschien een
telefoonnummer? Of doet de
commissie belangenbehartiging
van de bewonersvereniging hier
iets aan? Omdat ik toevallig zelf
in deze commissie zit, zei ik dat
'belangenbehartiging' de zaak wel
zou bekijken.

Eerst zelf maar eens poolshoogte
genomen. Inderdaad ligt er asbest
en eterniet (ook een asbestproduct)
tussen de houten planken en
balken. Asbest is weliswaar
onbrandbaar, maar één onverlaat
die een leuk fikkie wil stoken en de
beer is los met een stofregen van
asbestdeeltjes over de buurt.
Aankaarten bij
belangenbehartiging dus, dan is
het balletje aan het rollen. Wachten
op de eerste
commissievergadering, die pas
over twee maanden gepland is,
leek me erg bureaucratisch
gedacht, evenals een extra
vergadering bijeenroepen. Dus dan
maar een belletje naar de gemeente.
Het stadsdeelkantoor is er om de
afstand met de burgers te
verkleinen, dus gebiedsbeheerder
Dré Noten gebeld en de zaak
uitgelegd. Adres en huisnummer?
Niet bij mij bekend. Gelukkig is
Riel wat kleiner dan een
wereldstad en is Dré samen met de
buitenopzichter Appie Abrahams
eens gaan rondneuzen.

De volgende dag werd ik
teruggebeld. De rommel moet
inderdaad opgeruimd worden. Een
buurtonderzoekje leverde op dat
de schilder inmiddels in een
verpleeghuis is opgenomen en dit
dus onmogelijk zelf kan doen.
Gelukkig heeft hij een mentor. Een
oud-politieman uit Geldrop regelde
(vrijwillig?) wat zaken voor hem.
Kun je die zomaar opdragen
schoon schip te maken? De buurt
vertelde verder dat de schilder
vroeger aan werkruimte geholpen
is door twee (ex)werknemers van
Philips, die de grond voor een
optrekje voor hem gekocht hebben.
Zij zullen als eigenaar worden
opgespoord en gevraagd worden
de zaak te (laten) ruimen.
Inmiddels is de vakantieperiode
aangebroken met alle vertragingen
van dien. Even wachten dus. Dit
wachten bracht geen soelaas.
Eigenaren en adressen bleken
onbekend. Wellicht kunnen
dossiers van de Onroerende Zaak
Belasting uitkomst bieden. De bal
rolt verder.

Om de zaak te bespoedigen, ben ik
zelf toen maar naar het Kadaster
gefietst. Daar kreeg ik een kaartje
mee en een uittreksel uit de
openbare registers. Het huisje had
warempel nog een adres en
huisnummer ook. De eigenares is
een mevrouw uit Lommel (België),
het adres was bijgevoegd. Als
koerier Kees weer naar de

gemeente. "Hartelijk bedankt voor
de informatie, we gaan er mee aan
de slag, binnenkort hoort u van
ons", was de vriendelijke reactie.
Maar de bal rolt nog wat verder.

Twee dagen later in de
krantenpublicatie van de gemeente:
er is een sloopvergunning
aangevraagd voor de betreffende
opstallen op Riel. 

Weer even gebeld, dit keer uit
nieuwsgierigheid. De
sloopvergunning is aangevraagd
door de eigenaar en zal (na de
voorgeschreven wachttijd) over 6
tot 8 weken verleend worden. Zo is
de bal weer helemaal terug. Als we
niets gedaan hadden, waren we
even ver geweest. De sloop komt
vanzelf. Zo lopen zaken soms bij
'belangenbehartiging'. Niet zo
spectaculair of met veel publiciteit,
maar meer op de achtergrond en
het liefst preventief. Soms duurt
het kort, soms wat langer en soms
was het niet nodig geweest, zoals
dit keer.
Dat wilde ik graag schetsen.
Vandaar dit stukje.

Kees van Vessem,
lid van de commissie
'belangenbehartiging'
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Maar de Zevensprong is vooral
een basisschool. Een basisschool
waar kinderen zich in een
prettige, veilige omgeving
ontwikkelen. 
We zijn gehuisvest in een
karakteristiek, 64 jaar jong
gebouw. Jong, omdat de school
van binnen volledig is
gemoderniseerd. Er wordt
momenteel onder andere door
de hele school een fonkelnieuw
computernetwerk aangelegd
met minimaal één computer
voor vijf leerlingen.
Ook de buitenkant pakken we
aan. De schoolnatuurtuin is
inmiddels een spraakmakend
project in Eindhoven.
Er is een prachtig plan
waarvoor met succes fondsen
zijn geworven. Eind augustus is
gestart met het plaatsen van een
speelwerktuig van robiniahout. 
De natuurtuin zal in dit
schooljaar worden ingericht. Er
komen plekken waar kinderen
veel kunnen ontdekken en
leren.
Kom maar eens kijken, het is
zeker de moeite waard.

De Zevensprong haakt zoveel
mogelijk aan bij nieuwe
onderwijskundige

ontwikkelingen. Één van de
meest in het oog springende is:
Kaleidoscoop.
Een programma voor kinderen
van 2 tot 6 jaar waarin taal en
persoonlijkheidsontwikkeling
centraal staan. De school is er
trots op dat de schoolbevolking
(ouders en kinderen) een
afspiegeling zijn van onze
samenleving. Het is een
meerwaarde voor iedereen - 

maar vooral voor onze kinderen
- als verschillende culturen
elkaar leren kennen en
respecteren. En dat willen we
graag aan iedereen laten zien.
De kinderen en de leerkrachten
van onze school komen met
plezier naar school. Wij zijn een
laagdrempelige basisschool. Dat
betekent dat de school
gemakkelijk toegankelijk is.
Wilt u echter komen kijken in
onze bruisende speel/werk-
gemeenschap, dan is het handig
om een afspraak te maken.

Tot ziens op de Zevensprong:
Heezerweg 347
Telefoon: 2112483
Website:
www.dse.nl/zevensprong
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De Zevensprong 

voortaan brede school

Afgelopen schooljaar is openbare basisschool De Zevensprong
een brede school geworden. De peuterspeelzaal en de buiten-
schoolse opvang (Korein) zijn in een nieuwe aanbouw gevestigd.
Daarnaast zijn er op school tal van extra activiteiten voor
kinderen en voor volwassenen, zoals computercursussen voor
volwassenen en een huiswerkklas voor kinderen die naar het
voortgezet onderwijs zijn gegaan. Na schooltijd zijn er gedurende
het schooljaar ook naschoolse activiteiten. Het milieu
educatiecentrum (MEC), het Centrum voor de Kunsten, de
muziekschool en nog veel meer instellingen werken hier aan mee.


