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In het blad Natuurbehoud las ik dat
wonen en werken in een groene
omgeving goed voor mensen is. Zij
hebben minder gezondheidsklachten en
voelen zich beter. Wat boffen wij dan
toch dat we hier in Gijzenrooi in zo'n
groene omgeving wonen. Geen wonder
dat er weinig mensen verhuizen uit onze
wijk.

Maar nu eerst het nieuws van de
bestuurstafel. Eigenlijk is er niet zoveel
nieuws te melden. Je kunt aan alle kanten
merken dat de in gang gezette
verandering binnen de vereniging zijn
vruchten af gaat werpen. Zo kunt u elders
in dit blad  lezen wat de commissie
belangenbehartiging voor u en voor
Gijzenrooi doet. Het resultaat van de
commissie communicatie is dit nummer
van het Gijzenroois Zegje dat u nu aan het
lezen bent en niet te vergeten de prachtige
website www.gijzenrooi.nl, die zelfs als
voorbeeld dient voor andere verenigingen
in Eindhoven. Best iets om trots op te zijn.

Inspraakavond Beleidsplan
Zoals afgesproken is er op 9 oktober een
inspraakavond gehouden in de school aan
het Kannunikensven. Het zal niet vaak
gebeuren, maar deze keer waren er méér
bestuursleden dan leden. Er waren vijf
leden aanwezig. Niettemin was het een
zinvolle avond waar concrete afspraken
gemaakt zijn, zoals een plan van aanpak
dat wordt toegevoegd aan het huidige
beleidsplan. Zo kan iedereen zien welke
punten in 2002 aangepakt worden. Aan de
hand van een overzicht werd besproken
welke werkwijze het bestuur hanteert als
er vragen en opmerkingen binnenkomen.

Lees verder op pag. 2 >

het
GIJZENROOISE

ZEGJEInformatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 10,
Nummer 34, September 2001

Feestelijke
ontsteking
kerstverlichting

Op vrijdag 14 december wordt weer de
grote eikenboom bij de vijver aan het
Diepmeerven omgetoverd tot kerstboom.
Om 19.00 uur zullen de lichtjes worden
ontstoken, begeleid door stemmige
kerstliederen gezongen door het
twintigkoppige koor Canamus.
Ook dit jaar is er naast muziek weer
warme chocolademelk en nog meer
lekkers te verkrijgen. En uiteraard zijn ook
dit jaar alle wijkbewoners welkom bij deze
kleine, sfeervolle 'ceremonie'. Het is de
bedoeling dat dit evenement jaarlijks
terugkeert, omdat de boom aangekleed
met honderden lampen een ware
blikvanger en dus ook een toegevoegde
waarde is voor onze buurt.

Meehelpen
Omdat het vrijwilligerswerk blijft, heeft
het bestuur ervoor gekozen dat elk jaar
een andere kartrekker wordt aangewezen.
Zo hopen we te voorkomen dat ieder jaar
dezelfde mensen er een hoop tijd in
moeten steken. Ook hier zijn alle extra
handjes weer welkom. Buurtbewoners die
bereid zijn of zich geroepen voelen om een
bijdrage te leveren aan dit evenement,
kunnen contact opnemen met Truus van
Vessem of Hans Halajdenko (telefoon-
nummers
staan
achteraan
in dit
Zegje). De
lampjes
blijven
branden tot
4 januari
van het
volgend
jaar.



Samenwerking met de gemeente/stadsdeelkantoor
De gemeente beschouwt ons als vereniging steeds
meer als serieuze gesprekspartner en
vertegenwoordiger van Gijzenrooi. Dat is prettig. Het
gevolg hiervan is, dat u bij een vraag die u ook
namens medebewoners stelt, door de gemeente
verwezen zult worden naar onze bewonersverenging.
Onze ervaring is dat deze weg het meeste resultaat
oplevert. Als bestuur zijn we blij dat wij deze service
aan onze leden kunnen bieden.

Kerstboom
Evenals vorig jaar zal de eikenboom bij de vijver aan
het Diepmeerven weer als kerstboom versierd worden
met 300 lampen. Wat een prachtig gezicht zal het weer
zijn. In de uitnodiging die u in dit blad aantreft, kunt
u zien dat het koor Canamus ons deze keer trakteert
op prachtig gezongen kerstliedjes. Wilt u in een fijne
kerststemming komen, kom dan op vrijdag 14
december om 19.00 uur naar de boom. Meezingen
mag, en luisteren ook.
Natuurlijk onder het genot van warme chocolademelk
en wat lekkers erbij, wederom beschikbaar gesteld
door Albert Hein. 

Overigens heeft dit koor heel graag nieuwe leden
erbij. Misschien iets voor u?

Goede wensen
Graag wil ik besluiten met alle kinderen, vaders,
moeders, oma's en opa's en alle andere mensen fijne
kerstdagen toe te wensen en een gelukkig en gezond
2002.

Namens het bestuur,
Truus van Vessem, voorzitter
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Aan alle bewoners van Gijzenrooi
Beste mensen,

Wij van de Bewonersvereniging Gijzenrooi willen graag ons ledenbestand opschonen. Tevens willen wij de
contributie voor de jaren 2000 en 2001 innen. Wij roepen hierbij uw hulp in, omdat wij van de gemeente om
privacyredenen terecht geen verhuizingen doorkrijgen. 

Bent u al lid?
Zou u dan zo vriendelijk willen zijn onderstaand strookje in te vullen en bij de secretaris in te leveren?
Aanleveren per e-mail kan natuurlijk ook. Wilt u dan ook even de contributie overmaken naar postgiro 73833
t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi, Postbus 4286, 5604 EG  Eindhoven?
Voor 2000 en 2001 is de contributie samen f 5,00 of € 2,30 per adres.
Mocht u de contributie al betaald hebben, wilt u dan toch even het strookje inleveren?
Op de jaarvergadering zal voorgesteld worden om de contributie te verhogen naar 2 euro.
Bij voorbaat reuze bedankt, op deze manier bespaart u ons een rondgang langs maar liefst 600 woningen.

Bent u nog geen lid?
Als u lid wordt, biedt de Bewonersvereniging Gijzenrooi u het volgende:
- 4 x per jaar het Gijzenroois Zegje, met informatie, nieuwtjes, wel en wee uit uw wijk.
- u kunt mee doen aan de activiteiten voor jong en oud, zoals de barbecue en de vennendag.
- u kunt een beroep doen op de commissie belangenbehartiging met uw ideeën en wensen voor Gijzenrooi.
Als u lid wilt worden, wilt u dan a.u.b. het strookje invullen en inleveren bij de secretaris, dan krijgt u van ons
een welkomstpakket met alle informatie.

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk, secretaris
e-mail phunk@hetnet.nl

Naam:

Adres:

lid nieuw lid
betaalt contributie voor 2000 = f 2,50 of  € 1,15 
betaalt contributie voor 2001 = f 2,50 of  € 1,15
heeft de contributie voor 2000 en 2001 reeds betaald
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Henk Kok en Ameli Viaux, woon-
achtig aan het Schaapsloopven,
namen het initiatief tot een
handtekeningenactie om het
Buurtven af te sluiten voor scooters
en brommers, om zo de overlast te
beperken. Volgens Kok zullen de
problemen grotendeels voorbij zijn
als het park niet meer toegankelijk

is voor brommers en scooters. "Wie
rottigheid uithaalt, wil zich snel uit
de voeten kunnen maken. Kun je
niet meer snel weg, dan is het voor
baldadige jongeren niet meer zo
interessant om in het park te
verblijven."
Bewonersvereniging Gijzenrooi
heeft een afschrift van de
handtekeningenactie ontvangen,
voorzien van 28 handtekeningen
van omwonenden. Deze brief is
doorgestuurd naar het
stadsdeelkantoor Stratum. Naar
aanleiding hiervan hebben op het
stadsdeelkantoor twee gesprekken

plaatsgehad met buurtbewoners,
de bewonersvereniging Gijzenrooi
(Frans Claassen, commissie
belangenbehartiging) en mede-
werkers van het stadsdeelkantoor.
Ook politienetwerker Martin
Verschuren was bij een van de
gesprekken aanwezig.

Taken politie en buurtwerk
Tijdens deze gesprekken is een
aantal afspraken gemaakt. De
politie gaat via stadswachten en
patrouillewagens nadrukkelijker
een oogje in het zeil houden. Zowel
de politie als de stadswachten
zullen goed zichtbaar rondrijden en
zullen indien nodig de crossende
jongeren aanspreken op hun
gedrag. Hun bevindingen koppelen
ze terug naar de politienetwerker.
Daarnaast zal de jongerenwerker
van Loket Welzijn worden
benaderd. Omdat de problemen
zich vooral in de zomermaanden
voordoen, zal de opbouwwerker
vooral in die periode actief zijn. 

Taken buurtbewoners
De bewoners gaan per direct de
klachten noteren op zogenaamde
gele meldingskaarten. De
bedoeling hiervan is om de
meldingen te concretiseren. Het
betreft een methode die met veel
succes wordt toegepast in buurt-
preventieprojecten. De meldingen
worden gebruikt om een dossier
aan te leggen en inzicht te krijgen
in de aard van de overlast en de
momenten waarop die zich
voordoet. Ook kan op basis van
deze informatie de inzet van stads-
wachten en politie worden
beoordeeld en eventueel worden
aangepast.

Taken stadsdeelkantoor Stratum
In week 48 heeft het stadsdeelkan-
toor als het goed is een conceptplan
aangeleverd dat verschillende
mogelijkheden beschrijft om de
overlast van crossers in het park
tegen te gaan, inclusief een
kostenraming, taakpunten,
beheersbaarheid en dergelijke. Een
zestal omwonenden van het
Buurtven zal die alternatieven
bekijken. Eind juni wordt een
nieuwe afspraak gemaakt met alle
betrokken partijen om te bespreken
of de inzet van stadswachten,
politie en opbouwwerker resultaat
heeft gehad, of dat aanvullende (af-
sluitende) maatregelen nodig zijn. 

Gele kaarten: vul ze in!
Wil de politie zicht krijgen op de
omvang van de problematiek, dan
dient zij door de buurt te worden
gevoed met informatie. De gele
kaarten zijn daarvoor het
geëigende middel. Heeft u last van
overlast of bent u getuige van iets
dat het daglicht niet verdraagt,
maak daar dan melding van. Vul
de kaart in en geef hem af bij Frans
Claassen (Kanunnikensven 13).
Ook bij acute situaties, als u 112
belt, is het raadzaam naderhand
een meldingskaart in te vullen en
af te geven. Het stadsdeelkantoor
Stratum stelt zich op het standpunt
dat het hele besluitvormingstraject,
inclusief een eventuele afsluiting
van de paden van het Buurtven
voor brommers, scooters en quads,
via de bewonersvereniging dient te
lopen, omdat zij de belangen van
alle wijkbewoners vertegenwoor-
digt. Ook bewonersvereniging
Gijzenrooi stelt zich op dit
standpunt.
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Medewerking omwonenden onontbeerlijk

Overlast Buurtven wordt
integraal aangepakt
Al een aantal jaren heeft het parkje aan het Eijerven/
Schaapsloopven (ook wel 'Buurtven' genoemd) te maken
met verschillende vormen van overlast: scooters,
brommers en quads (vierwielige, lage motoren) in het
park, vernielingen, vandalisme, pesterijen en lawaai. Met
name jonge kinderen voelen zich hierdoor minder veilig.

Henk Kok en Frans Claassen
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Zo'n dertig ouders en
kinderen namen deel
aan de huifkartocht op
zondag 30 september
jongstleden. De dag was
gezegend met heerlijk
nazomerweer. 

Om tien uur 's ochtends
verzamelden we bij de
houthandel van Lambert
Theunissen aan de
Achtereindseweg in
Waalre, prachtig gelegen
aan de rand van het
dorp, aan de kant van
Valkenswaard. Daar

mochten we rondkijken op het
erf en in de stallen, en zien
hoe twee prachtige knollen
werden ingespannen voor de
grote huifkar. Van Waalre ging
het naar Valkenswaard, waar
een prachtige kinderboerderij
werd aangedaan. Na deze
onderhoudende stop zetten
we koers naar café De Rooie
Sok, waar frietjes en ander
lekkers werden geserveerd.
Toen ging het weer terug naar
Waalre. De ouders leuten
koffie in de huifkar of sjokten
er op hun gemak achteraan,
terwijl de kinderen voor op de
bok de tijd van hun leven

hadden! Complimenten voor Cor Soons en
Evelyn Koeling, die deze leuke activiteit in
korte tijd hadden georganiseerd.

Martin van Rooij

Dierendag-huifkartocht in alle opzichten
geslaagd



Hoe is het allemaal begonnen? In
de oorlog was er gebrek aan veel
dingen. Daarom hadden veel
mensen een moestuin, kippen voor
de eieren (en de slacht), geiten voor
de melk en schapen voor de wol.
Zo'n zestig jaar geleden waren er
heel wat minder regels voor dan
nu. Een van de buurtbewoners,
Max Snijders, dook in het gat en
begon zijn 'dierentuin in eigen
beheer'. De zaak liep goed. Hij
breidde steeds meer uit in de
richting van het bos, omdat de
huisjes die daar stonden één voor
één werden gesloopt. Maar aan
alles komt een eind en begin jaren
zeventig werd de tuin op last van
de gemeente afgebroken.
Een paar jaar later werd de open
plek steeds meer gebruikt om afval
te dumpen. Wat nu? De gemeente
wilde van de rommel af. Cor
Adriaans, de schaapherder die een
paar honderd meter verder
woonde, wilde er weer een tuin
met bokken en schapen van maken.
Met hulp van Max Snijders kwam
er enkele jaren later een nieuwe
tuin. Toen Max te oud werd om de
tuin te beheren, werd er uitgekeken
naar een nieuwe verzorger. Cor
vroeg Toon en Toon vroeg Elly, zijn
vrouw en nu runnen ze samen de
Beestenboel al achttien jaar.
Eigenlijk een perfect staaltje van
samenwerking. De grond is van de
gemeente, de schapen en bokken
van Cor Adriaans, het hok en het
hek zijn van buurtvereniging
Tivoli, de kippen en de ganzen en
eenden zijn eigendom van Toon en
Elly. Zij doen ook het onderhoud.
De kosten zijn voor de
buurtvereniging, die op haar beurt
weer subsidie ontvangt van de
gemeente. Zo is de kring rond.

Wat loopt er zoal rond in de
Beestenboel? Zoals gezegd:
schapen, (een paar ooien en een
ram), een paar geiten en een bokje,
kippen, ganzen en eenden. Ooit
heeft er een pauw rondgelopen,
maar die is verhuisd naar een boer
in Polen, die er zielsgelukkig mee
was. De schapen zijn van het ras
Ouessant en komen van het Ile
d'Ouessant, dat in Frankrijk voor
de kust van Bretagne ligt. Toon laat

me een boekje zien, waarin van
alles over deze schapen verteld
wordt. Het is het kleinste schaap
dat er bestaat en geeft in
verhouding de meeste wol. Het is
ook het enige schaap met een pure
zwarte kleur in de vacht. Alle
andere 'zwarte' schapen hebben
toch allemaal iets bruins over zich.
Waarom dit ras, Toon? "Nou,
gewoon, omdat Cor er eens twee
meebracht. Later bleken die ooien

gedekt te zijn en zo is het
gekomen."
Niet dat alles nu maar aan het
toeval overgelaten wordt, want
iedere ram of bok mag maar een
jaartje in de tuin blijven, anders
dreigt er inteelt. En geloof maar
niet dat er ooit een bok of ram
inkomt, die vroeger toevallig in de
Beestenboel geboren is. Waaraan
Toon het ziet weet je niet, maar hij
(her)kent z'n pappenheimers
meteen. Dus als het werk door de
bok en de ram gedaan is, huppetee,
voorgoed terug naar Cor Adriaans.
En dan maar afwachten of er een
één-, twee- of drieling van komt.
Ooien van een drieling hebben
kans om zelf ook weer een drieling
te werpen. Zo kun je het fokken
beïnvloeden.
Een keer per jaar komt Cor de
schapen scheren. De wol gaat naar
Elly, die zelf spint. Een leuke
bijkomstigheid, naast de opbrengst
van wat eieren. Naast hun gewone
werk verzorgen Toon en Elly de
dieren. Iedere dag is er wel wat te

doen, vaak een uurtje, soms een
paar uur, een enkele keer nog
langer. Dieren voeren is best leuk,
maar daar blijft het natuurlijk niet
bij. Maar wat er verder allemaal
nog gebeurt in en rond de tuin,
vertellen we een volgende keer.

wordt vervolgd 
in het volgende Zegje
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De Beestenboel

We kennen allemaal wel de beestenboel, de kleine 'bokkentuin'
aan het begin van de Neushoornstraat. De kippen, hanen,
ganzen, geiten en schapen zijn ook voor veel kinderen uit onze
buurt een leuke attractie. Wie geeft de dieren te eten, houdt de
hokken schoon of helpt een geit bij een moeilijke bevalling?
Hoe is de tuin tot stand gekomen, wat zijn de toekomstplannen
en wie betaalt dit alles? Hanny Reekers en Kees van Vessem
hadden een gesprek met Toon en Elly Staals uit de Leeuwen-
straat, die de dieren en de tuin al achttien jaar verzorgen.



Gijzenrooi is een actieve buurt en
dit moet zo blijven. Voor en door
de mensen in Gijzenrooi, met een
programma dat aansluit op hun
wensen en behoeften. Dit is  -vrij
vertaald- een van de motto's uit
het Beleidsplan van het bestuur
van de Bewonersvereniging
Gijzenrooi.

Sinds jaar en dag worden in
Gijzenrooi activiteiten
georganiseerd die op een brede
belangstelling en vaak ook op een
hoge waardering mogen rekenen
van haar inwoners/deelnemers. Zo
hadden we afgelopen jaar een zeer
goed bezochte en hoog gewaar-
deerde fietstocht en barbecue, een
zonovergoten en vrolijke
Vennendag met fotopuzzelspeur-
tocht, een kleine maar fijne
Werelddierendag per huifkar en
een geslaagde zomerborrel voor
alle vrijwilligers in de vorm van
een tentfeest. Ook krijgen we
ongetwijfeld in 2001 weer een
wonderschone kerstboom aan het
Diepmeerven. 

Soms slaagden we niet in de
invulling van onze jaarplanning:
* Sinterklaas bezocht Gijzenrooi

niet vanwege capaciteitsgebrek
onder de actieve leden/
organisatoren;

* Koninginnedag werd niet gevierd
vanwege een te gering aantal
deelnemers aan de vrijmarkt en
het zeer moeizaam werven van
belangstellenden voor de
traditionele kinderoptocht en de
activiteiten op het Buurtven. 

Tevens werd een lage
bezoerkersopkomst verwacht,
omdat onze kinderen
schoolvakantie hadden en veel
gezinnen (meerdaagse) activiteiten
buiten de wijk hadden gepland.

Op andere momenten, met name
bij de viering van
Werelddierendag, werd de
organisatie met moeite ingevuld.
De deelnemers vonden het
evenement echter wederom
geslaagd.
Aan publieke belangstelling

ontbreekt het  niet, aan
organisatorische capaciteit wel.  De
activiteiten komen hierdoor in de
knel. Dit wordt versterkt door het
aanstaande afscheid van enkele
van onze actieve buurtbewoners.
Wij zoeken dus nieuwe actieve
leden die de organisatie van één of
meerdere activiteiten per jaar (mee)
organiseren. Tevens is er plek voor
nieuwe leden vanuit de Commissie
Activiteiten in het
verenigingsbestuur. 
Heeft u belangstelling voor deze
functie(s), of heeft u vragen
hierover, bel dan met de leden van
de Commissie Activiteiten of met
het bestuur van onze vereniging.
Alle adressen en telefoonnummers
vindt u elders in dit Zegje. 

Namens de Commissie Activiteiten,
Cor Soons.
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Voor Koninginnedag, Sinterklaas en …

HELP DE COMMISSIE ACTIVITEITEN! 

Hondentoilet Eijerven: 
uitstel maar (nog?)
geen afstel
Hoe zit het met het geplande hondentoilet aan het
Eijerven, waar de omwonenden bezwaar tegen
hebben aangetekend? Volgens Wil van Schijndel
(gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer) is het hondentoilet wel
gepland op de hoek Eijerven. De locatie is volgens
hem voorgedragen door de stads-deelraad, in april
van dit jaar. DSOB heeft die locatie overgenomen en
adviseert uiteindelijk aan B en W. 

Handhaving politie noodzakelijk
Het plan is nog steeds om het hondentoilet aldaar aan
te leggen, maar of het er daadwerkelijk komt is nog
allerminst zeker. Van Schijndel stelt voor deze locatie
als voorwaarde dat de politie zorgt voor handhaving.

Met andere woorden: alleen als de politie erop toeziet
dat hondenbezitters hun honden laten poepen in het
hondentoilet en niet net erbuiten, heeft aanleg van het
hondentoilet zin. Een voorstel daartoe is naar de
politie of de burgemeester verstuurd.

Voordat Van Schijndel groen licht geeft aan de locatie,
wil hij met eigen ogen bekijken of de bezwaren vanuit
de buurt reëel zijn. Ook wil hij met de ondertekenaars
van het bezwaarschrift, in april ingediend door een
groot aantal omwonenden, om de tafel gaan zitten om
zijn standpunt toe lichten, mocht hij vasthouden aan
de geplande locatie. Daarin wil hij tevens helder
maken dat er geen verband is tussen het abusievelijk
rooien van de bomen aan het Eijerven en de geplande
aanleg van het hondentoilet. Op basis van het gesprek
en zijn eigen bevindingen doet hij een voorstel aan
B en W. Ongeacht de inhoud van dat voorstel (positief
of negatief) gaat het vergezeld van het bezwaarschrift
van de bewoners.

Van Schijndel verwacht niet dat er voor de jaar-
wisseling nog nieuws zal zijn aangaande het
hondentoilet.



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

Spaanse
conversatielessen
Wilt u uw Spaans bijhouden door conversatielessen?
Bel mij, Ameli Viaux.
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Stuur ons uw e-mail-adres!
Een groot aantal huishoudens in Gijzenrooi beschikt over een e-mail-adres. Er zijn zelfs wooneenheden met
meer dan één e-mail-adres. E-mail is een snel en handig medium, dat bepaalde voordelen heeft. De
verspreiding is razendsnel. En laat nou het rondbrengen van Zegjes en andere communicatiemiddelen steeds
weer op de schouders van dezelfde mensen belanden, die daar op een gegeven moment geen zin meer in
hebben….

communicatie.gijzenrooi@onsadres.nl

Niet alle mensen in Gijzenrooi
werken in loondienst. Sommigen
hebben een bedrijfje aan huis. En
weer anderen hebben een beroep
dat zich moeilijk laat
onderbrengen in een bepaalde
categorie, zoals
zanger/zangpedagoog Hans van
Heiningen.

Hans van Heiningen studeerde aan
het Sweelinck conservatorium te
Amsterdam en vervolgde zijn
studie in Utrecht bij Udo
Reinemann. Hij volgde
meestercursussen bij Elisabeth
Schwarzkoph, Robert Holl en Vera
Rosza. Als solist trad hij in het
buitenland op bij diverse festivals.
Hans vervulde onder meer
gastrollen bij de Nederlandse
Opera stichting, de Nationale
reisopera, het Rotterdams
Onafhankelijk Toneel, het Theater
van het Oosten en Opera-Zuid.

Hans van Heiningen is regelmatig
betrokken bij radio en televisie
opnamen. Hij soleerde bij het
Koninginneconcert in 1993 dat
door de NOS televisie uitgezonden
werd. Hij heeft meegewerkt aan

uitzendingen van de Vara
Matinee's met het Radio
Philharmonisch Orkest onder
leiding van  Edo de Waart.
Succesvol zijn ook zijn optredens
als liedzanger met onder andere
programma's als Winterreise van
Franz Schubert en liederen van
onder andere Schumann ,Wolf,
Mahler, Williams, Finzi, Duparc en
Diepenbrock. Onlangs werd de CD
Winterreise van Franz Schubert
met Hans van Heiningen (bariton)
en Jan Willem Nelleke (piano)
gepresenteerd.

Als solist treedt  Hans van
Heiningen op in concerten, opera,
operette en musicals. Hij heeft
gastrollen vervuld bij
toneelgezelschappen en in bedrijfs-
en promotiefilms. Momenteel
onderzoekt hij de mogelijkheden
om een programma te ontwikkelen
waarin pop en klassiek elkaar
ontmoeten.

Zangles
Hans is een gediplomeerd
zangdocent en geeft les bij hem aan
huis in zowel populaire als
klassieke muziek. 

Daarbij wordt onder meer
aandacht besteed aan
stemvorming, ademtechniek,
voordracht, dictie en presentatie. 

Bel voor meer informatie: 
040-2127385.

Zang(les) in de wijk
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Vlam van Tivoli
ontstoken

Op 30 september werd op feestelijke
wijze de vlam van Tivoli ‘aangestoken’
door een van de oudere bewoners van de
Jaguarstraat. Er was een kunstmarkt en
een uitbundig optreden van de dansende
vlammetjes uit Brazilië. Het mooie weer
maakte de vakantiestemming compleet.
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Iedereen kan in zijn dagelijkse
leven een steentje bijdragen aan
een leefbare wereld. Het EcoTeam
Programma zorgt ervoor dat
mensen hun goede wil kunnen
omzetten in praktisch handelen.
Niet door de nadruk te leggen op
denken en praten, maar vooral op
doen (www.global-action-plan.nl).
Binnenkort start er een team in
uw wijk en kunt u instappen.

Wat gebeurt er in z'n EcoTeam?
Stel. Je meldt je aan en je wordt lid
van een EcoTeam. Wat dan? Indien
6 -8 belangstellenden in de directe
omgeving zich hebben opgegeven,
kan het EcoTeam van start gaan. Zij
komen dan gedurende 5 á 7
maanden ongeveer één keer in de 3
á 4 weken bij elkaar en gaan met
ondersteuning van een werkboek
en een professionele coach aan de
slag. De thema's zijn: afval, gas,
elektriciteit, water, vervoer, inkoop
en duurzaamheid in de wijk. Het
programma kost ƒ 75, - per
teamlid.

Het team doorloopt het
programma stap voor stap. Niet
alles ineens, maar telkens en paar

kleine, eenvoudige 'acties',
bijvoorbeeld het veranderen van
een paar gewoontes. Tijdens het
programma houden alle teamleden
voor de verschillende thema's hun
verbruik bij. Zij noteren de
meterstanden van gas, water,
elektriciteit, het gewicht van hun
afval en het aantal gereden
autokilometers. Daardoor wordt al
snel zichtbaar welke resultaten zij
boeken als zij een paar dagelijkse
gewoontes veranderen.

Heeft mijn bijdrage wel zin?
Moet je niet een beetje fanatiek zijn
in zo'n team, en bereid zijn comfort
op te geven? Nee, centraal in het
EcoTeam Programma staat dat je
weliswaar iets aanpast in je
huishouden, maar dan wel mét
behoud van comfort. Niets moet,
alles mag! Niet iedereen is even
fanatiek en dat hoeft dus ook niet.
De deelnemer gaat kijken wat
binnen zijn of haar mogelijkheden
past. Deelnemers doen ieder vanuit
een eigen motivatie mee. Bij de één
staat een duurzame samenleving
centraal, de ander doet het omdat
je een redelijk bedrag (ongeveer ƒ
350,-) op de energierekening kunt

besparen en weer een ander wil op
deze manier zijn buurtgenoten wat
beter leren kennen. Door de duur
van het programma zie je dat er
vrijwel bij iedere deelnemer een
bewuster gedrag ontstaat. Volgens
een onderzoek van de Universiteit
van Leiden houdt dit gedrag zelfs
zo'n twee jaar na het doorlopen
van het programma aan.

Voor meer informatie kun je
contact opnemen met:
EcoTeam Centrum Noord-Brabant
Stationsplein 42,  Eindhoven.
Postbus 774      
5600 AT Eindhoven.
Telefoon: 040 - 237 79 30
E-mail etc-brabant@planet.nl    
Internet: www.ecoteam.nl  
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Ecoteams:
uitdaging tot duurzaamheid



Crimineel
Ik ben de garage aan 't opruimen als
m'n vrouw de garagedeur opendoet en
vraagt waar ik haar nieuwe fiets
gelaten heb. Fiets? Die heb ik net
buiten gezet, je bent er langs gelopen,
schat. Samen lopen we naar de oprit.
Maar die is leeg. Gejat, terwijl ik nota
bene in de garage was. Achthonderd
euro zoek. 
Crimineel!
Natuurlijk in een vrachtwagen gezet of
zo. Kan nooit ver weg zijn. Ik vlieg de
auto in en scheur driftig door de wijk.
Daar rijdt een busje. Met geblindeerde
ramen nog wel! Even op heterdaad
betrappen. Voorzichtig rij ik er
achteraan. Het busje draait links en
rechts, stopt even en rijdt weer door.
Om de hoek staat het weer stil. Zeer
verdacht! Ik pak mijn mobieltje en bel
112.  Plotseling schiet het busje
vooruit. Ik geef plankgas en weet hem
op de volgende hoek klem te rijden.
Driftig vlieg ik de auto uit. Ik zal hem.
De chauffeur doet grof en weigert zijn
busje open te doen. Ik bel nog maar
eens 112 en geef zijn nummer door.
Plotseling komt er een oude Mercedes
door de straat met twee zwartleren
figuren erin. Bij het voorzichtig
langsmanoeuvreren vang ik een steelse
blik van verstandhouding op. Eenmaal
voorbij, scheuren ze weg. Ik weet
genoeg. Er achteraan verdomme. We
scheuren blindelings twee kruispunten
over. 

Op de hoek van een pleintje wil een
motorrijder net wegrijden. Die is vast
sneller dan mijn auto en kan hem wel
inhalen. Of beter nog, klem zetten.
Toeterend trek ik zijn aandacht, maar
de sukkel is te laat, hij rijdt nu achter
ons aan. 
In optocht gaan we met een rotgang de
straten door. Vertwijfeld trek ik luid
claxonnerend de aandacht van iedereen
in de buurt en de aanliggende
vijfentwintig straten. Links, wéér
links, het kruispunt over, rechtsom,
weer langs het pleintje, rechts over het
trottoir en vliegend de bocht om. Nee,
dit is geen film, de adrenaline jaagt
door mijn bloed. Bij de volgende
kruising komt ineens een busje om de
hoek en blokkeert alles. Jawel, hét
busje. Word ik nou gek of droom ik? 
Gillende banden, een schurend geluid
en een scheve lantaarnpaal. Stilte.
Busje, Mercedes, mijn auto en de
motor staan stil. Mijn handen trillen. 

Ik zie de motorrijder afstappen. Hij
komt dreigend op me af. Nondeju,
waar ben ik in verzeild geraakt? Ik
vergrendel de portieren en probeer met
trillende handen opnieuw 112 te
bellen. De motorrijder gebaart woest
dat ik moet open maken. Ik kijk wel
uit. Inmiddels heb ik de politie weer
aan de lijn. Het zit wel goed met het
nummer van het busje, alles in orde,
niks aan de hand. Niks aan de hand?
Buiten de auto staat een woesteling te
zwaaien, kom asjeblieft, en gauw
graag. 

De motorrijder heeft gezelschap
gekregen van de beide andere
chauffeurs. In wat voor criminele
bende ben ik beland? Een van die lui
graait in zijn jas. Nou zul je het
hebben. Ogottogot, zeker een pistool.
Maar het is iets anders. Een
legitimatiebewijs wordt tegen de ruit
geduwd. Politie! 
Politie? Schuchter kom ik de auto uit
om meteen uitgekafferd te worden door
de motorrijder. 
Idioot! Hoe heb ik het in m'n stomme
kop gehaald om de zaak zo grondig te
verzieken. 
Eh? Watte? 
Een grote politieactie in de war
gestuurd. Undercover agenten
ontmaskerd en dekmantels opgelicht
door m'n idiote gedrag. Stommeling! 
Ehh? In Gijzenrooi? 'n Slaapwijk, zei
u?? Dynamisch zat, je moet er alleen
oog voor hebben.
Verdwaasd rij ik langzaam naar huis
terug. Is dit een reality-soap?
Werkelijkheid, droom en film
dwarrelen door elkaar. 

Alleen de fiets blijft weg. Mijn vrouw
doet aangifte, zelf heb ik daar wat
moeite mee.
Intussen wordt mijn telefoon
afgeluisterd, is mijn adres bekend bij
de politie en staat mijn signalement op
de sites van Euro- en Interpol. 
Crimineel!

Jeremias

Jaargang 10,  Nummer 35, september 2001
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 11

Bridgeclub in de wijk
Wist u dat er bij u in de buurt al enkele jaren een bridgeclub actief is? Mogen wij ons even voorstellen: Wij
zijn bridgeclub 'de Jaguar' en wij spelen wekelijks. U raadt het al, in ‘de Jaguar’, waar anders dan in de
Jaguarstraat nummer 2?

Wij zijn een kleine club met ongeveer twintig leden en we spelen elke dinsdagavond van 19.45 tot ongeveer
23.00 uur. Het niveau van onze leden loopt van beginners tot gevorderden. Belangrijker is echter de gezelligheid
en het speelplezier. De club is opgericht door een paar mensen die kort daarvoor een bridgecursus gevolgd
hadden en enthousiast een wekelijkse wedstrijd organiseerden. Aanvankelijk
werd bij elkaar in de huiskamer gespeeld, maar toen het aantal leden
toenam, werd uitgeweken naar het zaaltje in de Jaguar.
Wij zouden het fijn vinden als ons clubje met enkele spelers toenam. Helaas
is het maximum aantal deelnemers beperkt door de ruimte in het
Jaguarzaaltje.

Als u belangstelling hebt voor deze denksport, dan zijn wij graag bereid u
nadere informatie te geven. Wilt u eens een keer proberen, wij nodigen u van
harte uit om een avond mee te spelen. U bent elke dinsdagavond welkom.
Tot ziens in 'de Jaguar', Jaguarstraat 2.

Lot Verdijk (een enthousiaste bridger). 



Voor de historie van Gijzenrooi
moeten we terug naar
Zesgehuchten in Geldrop.
Geldrop was een zogenaamde
heerlijkheid, leenroerig aan de
hertog van Gelre. Dat wil zeggen
dat de Heer van Geldrop bepaalde
rechten had over de
Geldroppenaren en dat hij een
leenband had met de hertog van
Gelre, die hij trouw beloofde. Ook
andere plaatsen in de omtrek
waren heerlijkheden, zoals Heeze,
Mierlo, Nuenen en Helmond. De
heerlijkheid Geldrop was qua
omvang kleiner dan de parochie
Geldrop, waartoe ook
Zesgehuchten behoorde. De macht
van de Heer strekte zich uit over
de gehuchten Grote en Kleine
Heuvel en Groot en Klein
Braakhuizen. De zogenaamde
Zesgehuchten, te weten
Genoenhuis, Riel, Hoog Geldrop,
Hout, Hulst en Gijzenrooi maakten
deel uit van de heerlijkheid Heeze-
Leende-Zesgehuchten.

Op bestuurlijk gebied waren
Geldrop en Zesgehuchten in de
17de en 18de eeuw zelfstandige
dorpen, maar in de praktijk was er
een verregaande samenwerking,
die vooral tot uiting kwam in het
gezamenlijk bekostigen van
bepaalde voorzieningen.
Zesgehuchten had slechts weinig
voorzieningen; Voor een
raadkamer, molen, school of kerk
was het afhankelijk van
omliggende gemeenten.
Kort na de Eerste Wereldoorlog
stegen de gemeentelijke uitgaven
onrustbarend. Woningbouw, aanleg
van elektriciteit en riolering
brachten heel wat gemeenten in
financiële moeilijkheden en in veel
gevallen moest worden
samengewerkt om de
infrastructuur te kunnen
bekostigen. Vaak hebben deze extra
uitgaven geleid tot annexatie. Op 1
januari 1920 werden de gemeenten
Stratum, Gestel, Strijp, Tongelre en
Woensel bij Eindhoven gevoegd,

terwijl Geldrop en Zesgehuchten
op 29 april 1921 werden
samengevoegd onder de naam
Geldrop.
De grens tussen Geldrop en
Eindhoven liep ter hoogte van de
huidige Sint Petrus Canisiuslaan,
Tivolilaan, Floralaan-Oost en
Rendierveld. Zowel aan
Eindhovense als aan Geldropse
zijde was dit grensgebied nog
onontgonnen.

Angst voor werkloosheid
Door de groei van de NV Philips
was er een voortdurend tekort aan
woningen in Eindhoven. Volgens
de Woningwet mocht het Rijk
alleen subsidie of leningen
verstrekken aan woning-
bouwverenigingen. Vandaar dat op
1 december 1927 de woning-
bouwstichting Thuis Best werd
opgericht. Deze stichting bouwde
tussen 1928 en 1930 maar liefst
2205 woningen in Eindhoven en de
aangrenzende gemeenten Geldrop,
Aalst-Waalre en Son. De voorkeur
werd gegeven aan bouwterreinen
die aan de gemeente Eindhoven
grensden, zonder dat men zich
daar hoefde te storen aan de
strenge woningbouweisen van de
gemeente Eindhoven.
In mei 1928 kocht Thuis Best de
bossen van het landgoed Tivoli van
baron Van Tuyll van Serooskerken
uit Geldrop. Tivoli was gelegen
tussen de Putten en Riel en de
grens met Stratum. Na enig overleg
met de gemeente Geldrop verkreeg
de woningbouwstichting
toestemming om daar huizen te
bouwen. De gemeente Geldrop was
op de hoogte van het feit dat Thuis
Best op Tivoli wilde bouwen om de
Eindhovense eisen met betrekking
tot de rioleringen, verlichting en
andere voorzieningen te ontlopen.
Vandaar dat de gemeente speciale
clausules over deze kosten in het
contract liet opnemen. Een andere
zorg van de gemeente was het feit
dat hier een enorme arbeiderswijk
werd gerealiseerd, wat wel eens
een grote last kon worden voor het
Burgerlijk Arm-bestuur als er een
tijd van werkloosheid aanbrak. In
een geheime overeenkomst werd
bepaald dat de NV Philips een
bijdrage zou geven aan de
gemeente Geldrop in de eventuele
meerkosten van de armenzorg.

>>
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Gijzenrooi, verleden en heden
(deel 1)

De ligging van de zes gehuchten en Geldropse buurtschappen. De grens geeft de
omvang van de gemeente aan, zoals die was in 1921. In het westen grensde
Zesgehuchten aan Stratum.



Gijzenrooi Band
Ruud Dalinghaus (gitaar) en Charles Ramaekers
(basgitaar) zoeken mensen voor een Gijzenrooi band.
Wie is er geïnteresseerd en speelt gitaar, drums of
keyboard op een redelijk niveau? Genre 60'er-70'er
jaren pop/rock. Ook
zangers/zangeressen gezocht.

Reacties naar:
Ruud Dalinghaus, dalinghaus@wxs.nl
Charles Ramaekers,
charles.ramaekers@planet.nl

Auto delen?
Wij willen graag een kleine auto delen. Wie wil een
kleine tweedehands auto samen aanschaffen? Of wie
wil zijn auto delen? 
Neem contact op met Ameli Viaux.

Kapelletje in huis
In 1929 kon met de bouw worden
begonnen en eind van dat jaar
trokken de eerste gezinnen in hun
nieuwe huizen. Het overgrote deel
van de inwoners van Tivoli was
afkomstig uit Eindhoven en
werkzaam bij Philips. Er woonden
praktisch geen Geldroppenaren. De
bevolking was geheel aangewezen
op de gemeente Eindhoven,
ofschoon zij in Geldrop woonachtig
was. Geboorten, huwelijken en
overlijdens moesten de bewoners
in Geldrop aangeven en ook voor
de verkiezingen werden zij tot
Geldrop gerekend.
Parochieel maakte de nieuwe wijk
deel uit van de Maria en
Brigidaparochie Zesgehuchten,
maar op 24 oktober 1929 werd er
een rectoraat gevestigd in Tivoli
van de Societas Missionarium
Sacratissimi Cordis (MSC). De
eerste rector van Tivoli was pater
G.H.J.M. Baptist. Hij moest zich
voorlopig behelpen met een
kapelletje in een van de
woonhuizen, namelijk
Leeuwenstraat 5. Deze ruimte was
net groot genoeg voor dertig
personen.

Leegstand ondanks woningnood
In 1930 groeide het aantal inwoners
van Tivoli tot 1580. In totaal waren
er 458 huizen bewoond. Het was
opmerkelijk dat ondanks de
woningnood nog 56 huizen
leegstonden. Dit had te maken met
de crisis die eind 1929 tot
werkloosheid had geleid en de
hogere belasting in Geldrop. Op
grond van deze beide factoren was
het verloop in Tivoli erg groot en
werden de plannen van Philips

bijgesteld. In 1931 waren er onder
de bewoners zelfs 80 werklozen en
stonden er 153 woningen leeg!
Op 20 januari 1930 werd begonnen
met de bouw van een noodkerk op
het Arnaudinaplein, die op 30
maart 1930 werd geopend. De
naam Arnaudinaplein, die op 1
maart werd vastgesteld, was
ontleend aan Arnaudina
Hoevenaar, de echtgenote van
baron Van Tuyll van Serooskerken.
De overige straatnamen werden
enkele maanden later vastgesteld,
te weten: Neushoornstraat,
Leeuwenstraat, Panterstraat,
Zebrastraat, Tapirstraat,
Tijgerstraat, Poemastraat,
Bisonstraat, Berenstraat en
Luipaardstraat.
In februari 1930 werden de huizen
op Tivoli van elektriciteit voorzien.
Een andere belangrijke voorziening
was de bouw van een school. Deze
kwam in april 1930 klaar. In 1940
werd de eerste steen gelegd voor
een kerk aan de Heezerweg onder
Eindhoven, waartoe Tivoli
parochieel ging behoren. De band
met Geldrop werd zodoende nog
losser.

In 1967 kreeg Tivoli een eigen
wijkraad, die de Geldropse
gemeenteraad ging adviseren en
die de meningen en wensen van de
inwoners van Tivoli zou peilen ten
aanzien van de annexatie door
Eindhoven. Met ingang van 1 april
1972 verloor Geldrop 4650
inwoners aan Eindhoven. Tivoli,
Riel en Putten behoren sinds die
datum tot Eindhoven, Gijzenrooi
bleef bij Geldrop. Ook de DAF-
fabrieken kwamen binnen de
nieuwe gemeentegrens van

Eindhoven te liggen.

Huidige Gijzenrooi
Begin jaren tachtig ontwikkelde de
gemeente Geldrop het plan
Gijzenrooi. Aanvankelijk zou het
gehele gebeid tussen Geldrop en
Eindhoven worden volgebouwd,
maar naarmate de jaren vorderden
werd het plan steeds verder
bijgesteld. De gemeenteraad van
Geldrop en Eindhoven ontmoetten
veel tegenstand van
milieubeschermers die het
prachtige landschap tussen
Geldrop en Eindhoven wensten te
handhaven. Zij kregen steun van
heemkundigen, die vochten voor
het behoud van de gehuchten
Genoenhuis, Gijzenrooi en Riel.
In 1987 realiseerde Geldrop een
klein gedeelte van het plan
Gijzenrooi, onder de naam
'Bronzenwei' en tot heden heeft
Geldrop uitgebouwd tot ver in
Genoenhuis.
Maar ook van Eindhovense zijde
werd bezwaar gemaakt tegen de
aantasting van de natuur door de
bebouwing van het groene gebied
tussen Eindhoven en Geldrop en
met name Gijzenrooi. Een groep
Stratummers sloeg de handen
ineen en richtte de Werkgroep
Behoud Gijzenrooi op, om zich te
verzetten tegen het plan van
Eindhoven om 1000 woningen te
realiseren in Gijzenrooi. Dit verzet
heeft (gelukkig of helaas?) niets
opgeleverd, zodat Eindhoven in de
jaren negentig ons Gijzenrooi kon
realiseren.

wordt vervolgd 
in het volgende Zegje
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