
De Vennendag wordt dit jaar een groots
feest. Naast vertrouwde elementen als de
door velen gewaardeerde
fotopuzzelspeurtocht en
stoeptekenwedstrijd komt er ook een heel
nieuw programma met diverse
activiteiten en verrassingen voor de
kinderen. Met als klap op de vuurpijl de
onthulling van het bord 'Buurtven' dat
we feestelijk zullen vieren met een
ballonnenwedstrijd!

Fotopuzzel-speurtocht
Om 13.00 uur starten we met een wat
kortere fotopuzzelspeurtocht dan u van
ons gewend bent. Dit om meer tijd over
te houden voor de rest van het feestelijke
programma.
We denken dat u 1 à 1½ uur nodig zult
hebben om de tocht tot een goed einde te
brengen. Wilt u dus nog genieten van de
rest van het programma, dan is ons
advies: start op tijd!
Alle bewoners van onze wijk, jong én
oud, kunnen zich opnieuw de tanden
stukbijten op een fotopuzzel-speurtocht
met uiteraard een nieuwe route en
nieuwe foto's en nieuwe raadsels voor de
kinderen. De tocht voert u door de
gezellige vennen/straten van onze wijk.

Start- en pleisterplaats van deze tocht is
wederom het Buurtven, het speelveld aan
Eijerven/Schaapsloopven.

Lees verder op pag. 2 >>
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De activiteiten tot eind dit jaar. 
Noteer ze in uw agenda!

· Zondagavond 10 november: St. Maartens lampionnenoptocht
· Woensdag 27 november: Sinterklaas (onder voorbehoud) 
· Vrijdag 13 december: ontsteking kerstboomlampjes Diepmeerven

Vennendag 2002: 
veelzijdiger dan ooit

Dit jaar organiseert de Commissie Activiteiten van de Bewonersvereniging
opnieuw een gezellige Vennendag. Omdat we deze dag graag samen willen laten
vallen met de autovrije zondag die de gemeente organiseert, is de Vennendag in
tegenstelling tot eerdere berichten dit jaar op zondag 22 september 2002 van 13.00
tot 17.00 uur.



>> Vervolg van pag. 1

Om zelfstandig de tocht te kunnen
volbrengen, dienen kinderen te
kunnen lezen en schrijven. Als uw
kind te klein is om de tocht alleen
te lopen, wilt u dan zelf voor
begeleiding zorgen?!
De tocht is ook voor kinderen leuk
om te doen, zeker omdat er

speciaal voor hen raadsels op te
lossen zijn waarmee ze leuke
prijzen kunnen winnen! Ook voor
de beste drie speurders zijn mooie
prijzen beschikbaar!

Stoepkrijten en diverse activiteiten
Omdat bij voorgaande edities de
animo en de creativiteit van de
kinderen bij het stoepkrijten erg
hoog was, willen wij alle kinderen -

deelnemers aan de tocht, maar ook
kinderen die niet hebben
"gespeurd" - vanaf 14.00 uur
uitdagen op het plaveisel langs het
Buurtven. Een jury kiest de beste
stoepkrijter!
Geheel nieuw in het programma
zijn diverse activiteiten voor de
kinderen, zoals leuke
springkussens, oud-Hollandse

spelen, schminken et cetera. Voor
jongeren en volwassenen is er een
hilarisch rok-voetbalspel. 
Om 15.00 uur zullen we het bord
"Buurtven" feestelijk onthullen met
een ballonnenwedstrijd.

Buurtborrel
Iedere inwoner is van harte
uitgenodigd om met zijn
aanwezigheid bij het genot van een

lekker glas of kopje koffie de dag
luister bij te zetten. Uiteraard zijn
versnaperingen voor eigen
rekening. Rond 14.00 uur is het
"terras" op het Buurtven geopend!
Om 17.00 uur is de prijsuitreiking
op het Buurtven, zowel van de
speurtocht als van de
kinderraadsels en het stoepkrijten.

Kosten
· Voor inschrijving en deelname aan

het gehele programma wordt een
bijdrage gevraagd van  1,50 per
persoon

· Voor deelname aan het
spelprogramma vanaf 14.00 uur
wordt een bijdrage gevraagd van
 0,70 per persoon.

Noteer deze dag in uw agenda,
want het is beslist de moeite
waard. We hopen op weer een
geslaagde editie van de Vennendag
in onze wijk. Met uw deelname
gaat dat zeker lukken!
Graag tot ziens op 22 september.

Voor informatie of het aanbieden
van hulp (die uiteraard zeer
gewenst is!) kunt u contact
opnemen met het Vennendag-team
van uw bewonersvereniging:
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Mariëtte Mooren

Janco Rampart

Jeanne Vervest

Marc Melters

Hallo bewoners van Gijzenrooi,

Ik ben Mieke van Kuijk en sinds 10
april de nieuwe penningmeester
van de bewonersvereniging. Ik
woon al twaalf jaar in Gijzenrooi
met mijn man en twee kinderen. Ik
werk parttime als alphahulp bij de
thuiszorg en daarnaast ben ik
huisvrouw. Mijn hobby's zijn
zwemmen, badmintonnen,
tuinieren en lezen. Ik hoop op een
leuke samenwerking met de rest
van het bestuur en met al de 
vrijwilligers die de vereniging
draaiende houden.

Het bestuur wil dit najaar (oktober)
de contributie persoonlijk bij de
mensen thuis incasseren. Dit
gebeurt dus huis aan huis, waarbij
we meteen de ledenlijst willen
controleren en eventuele fouten
kunnen herstellen. We willen
eventuele nieuwe bewoners die
nog geen lid zijn ook aanspreken
om lid te worden. Het lidmaat-
schap bedraagt  2,00 per jaar.
Betaling van meerdere jaren is
mogelijk maar niet noodzakelijk.
De datum waarop de inning
plaatsvindt, is nog niet bekend.
Daarover wordt u nog
geïnformeerd.

Groetjes van 
Mieke van Kuijk..

Nieuwe penningmeester:
Mieke van Kuijk
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Toch hoop ik dat we in Gijzenrooi
allemaal een fijne vakantie gehad
hebben en uitgerust weer aan
school en werk begonnen zijn. Ook
voor ons als bestuur was het
vakantie, maar daarmee stond alles
niet stil, want op 5 juli hebben we
onze vrijwilligers in het zonnetje
gezet door hen een feestje aan te
bieden. Onze datumkeuze was
blijkbaar niet zo gelukkig, zo aan ´t
begin van de schoolvakantie, want
van de 70 genodigden waren er
maar 22 aanwezig. We zullen dus
een bétere keuze moeten maken,
want wij hebben al die vrijwilligers
erg hoog zitten. 
Het stadsdeelkantoor stuurde ons
in de vakantie ook nog een lijvig
conceptrapport van Stratum met
onder andere een analyse van
Gijzenrooi, met plus- en
minpunten. Onze reactie is
hierover gevraagd. Zijn de
belangrijkste punten goed gekozen
en juist belicht? Wensen we een
basisschool en hebben we
problemen met drugsoverlast in de
wijk? Omdat er misschien
budgetten gekoppeld worden aan
het oplossen van problemen, is het
dus zaak om een juiste keuze te
maken binnen alle mogelijkheden.

Wij, als bewonersvereniging
Gijzenrooi willen graag kiezen en
kiezen dan voor een wijk met
woongenot. Dat betekent:

· dat de inrichting en onderhoud
van het openbaar groen fleuriger
en beter kan

· dat de speelvoorzieningen goed
moeten aansluiten bij de behoefte

van de kinderen 
· dat we veilig verkeer willen, maar

zonder zéér onplezierige
drempels, die ruggen,
schokbrekers en huizen mee laten
dreunen 

· dat we wateroverlast in de wijk
willen beheersen

Wij houden de vinger goed aan de
pols bij het stadsdeelkantoor en de
gemeente om de keuzes van
Gijzenrooi onder de aandacht te
brengen. Op 30 augustus is het
stadsdeelkantoor aan de Piuslaan
officieel geopend. Wij waren er om
hen alle succes te wensen en de
samenwerking te benadrukken,
zeker nu ze zo dichtbij zitten.

Weet u overigens al dat de
commissie activiteiten ervoor
gekozen heeft om mee te doen aan
de autovrije zondag op 22
september aanstaande? De
Vennendag van 15 september
wordt een weekje verschoven. De
subsidie van 450 euro maakte deze
keuze niet moeilijk.
Bewoners van Gijzenrooi, heeft u
voor de wijk ook nog wat op de
plank liggen?
Laat ons dan uw (haalbare?) keuze
weten. De zomer kon niet kiezen.
Wij wel?

Namens het bestuur
Truus van Vessem
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Van de bestuurstafel

Kiezen
De afgelopen zomer kon niet kiezen, er lag van alles op de plank: fikse
regenbuien met wat hagel ertussendoor, enkele dagen zonneschijn, wat
grijze luchten, twee hittegolfjes, nog wat onweersbuien en een enkel
partijtje gewoon lekker weer. Voor elk wat wils, maar een echte zomer?
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In de twee afgelopen uitgaves van
GZ wordt wat schamper gedaan
over het openbare groen in
Gijzenrooi. Ik woon vanaf 1995 met
veel plezier in Gijzenrooi. Juist het
'wilde' groen zoals bijvoorbeeld
rondom het Bunderkensven vond
en vind ik een goede tegenhanger
voor het vaak 'klinische' karakter
van onze nieuwbouwwijk en een
mooie samenhang met het
aangrenzende agrarisch/natuur
gebied. Sinds twee jaar hebben wij
een hond en ik geniet nu tijdens
het uitlaten nog meer van het
'wilde' groen en de dieren
(konijnen, soms egels) die daar,
juist ook 's avonds, rondscharrelen.
Wees zuinig op het 'wilde' groen,
het is voor mij juist een van de
pluspunten van onze wijk.

Cor ten Hove

'Wild' groen in Gijzenrooi

Oud-Stratummers liepen tijdens de
openingsfestiviteiten een oude
bekende tegen het lijf. De opening
werd namelijk luister bijgezet door
Peter Koelewijn, 61 jaar inmiddels
maar nog altijd uitermate fit en
goed bij stem. "Leuk, optreden in
de straat waar ik geboren ben (op
nummer 101, red.). Welke artiest
kan dat zeggen?" Koelewijn gaf
oude en recentere toppers ten beste
als 'Marijke', 'Kom van dat dak af'
en 'Who the f*** is Alice?".
Voorafgaand aan zijn optreden
keken de aanwezigen
verwachtingsvol naar het
dakterras. Waarom zong hij niet
vanaf het dak? "Ben jij gek? Ik zing
dat lied al sinds de jaren zestig.

Steeds willen mensen mij op het
dak hebben, maar ik stik van de
hoogtevrees."

Kortere lijn
Wel op het dak verscheen
theatermaker Mario van Erp,
eveneens (afgezien van een jeugd
in Limburg) afkomstig uit Stratum.
Hij was vermomd als St. Joris en
opende samen met Ad Pastoor
(Leefbaar Eindhoven,
stadsdeelwethouder van Stratum)
het pand. Bewonersvereniging
heeft nu dus een nog kortere lijn
met de gemeente als het gaat om
zaken die de woon- en
leefomgeving betreffen. U vindt
Stadsdeelkantoor Stratum aan de
Piuslaan 74a. Het postadres is:
Postbus 90 150, 5600 RB
Eindhoven. Stadsdeelkantoor
Stratum is telefonisch te bereiken
op 238 43 50.

Internet
Meer informatie (en rechtstreekse
telefoonnummers van
medewerkers) is te vinden op
www.eindhoven.nl. Ga naar
'gemeente', dan naar
'stadsdeelkantoren' en dan naar
'stratum'. Daar ontbreekt overigens
informatie over openingstijden en
tijden van telefonische bereikbaar.
Die informatie volgt later.

Stadsdeelkantoor Stratum
officieel geopend

Al voor de zomervakantie namen de medewerkers van
Stadsdeelkantoor Stratum hun intrek in het pand op de hoek
Heezerweg/Piuslaan (Piuslaan 74A), de voormalige behuizing van PR-
bureau Bex/Van der Schans. Op vrijdag 30 augustus werd het
stadsdeelkantoor echter pas officieel geopend voor het publiek.
Daarmee is het zesde en laatste stadsdeelkantoor uitgevlogen uit het
stadskantoor en neergestreken in zijn eigen wijk.



Traktaties
De traditie is dat kinderen zelf een
lantaarntje (lampion) maken van
papier, karton, een uitgeholde
suikerbiet of pompoen met een
kaarsje erin. Hiermee gaan ze 's
avonds als het donker is in optocht
langs de huizen. Aan de deur
zingen ze liedjes. In ruil hiervoor
krijgen ze een kleine attentie, net
zoals Sint Maarten, die de helft van
zijn mantel aan de arme man gaf.
Tegenwoordig bestaan de traktaties

uit wat snoep, een mandarijn of
bijvoorbeeld een stuiver. 

Sint Maarten is gebaseerd op een
legende. Martinus (Maarten) werd
geboren in het jaar 316 in het
huidige Hongarije. Hij werd door
de keizer tot ridder geslagen. Op
een zeer koude dag in de winter
zag Maarten een arme man zonder
jas de sneeuw zitten. Hij stapte van
zijn paard af, sneed met zijn
zwaard zijn eigen mantel

doormidden en gaf de arme man
een helft tegen de kou. Martinus
overleed op 11 november 397 en op
de feestdag van deze heilige werd
het gebruikelijk om kinderen iets te
geven. 
Wilt u nu alvast de liedjes
inoefenen of voorbereidingen
treffen voor het maken van
lampions, dan biedt de website van
Pinkelotje u voldoende informatie:
www.pinkelotje.nl/sintmaarten
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Noteren: 
Sint-Maartens

lampionnenoptocht
in Gijzenrooi!

Op zondagavond 10 november (één dag voor het eigenlijke feest)
organiseert Bewonersvereniging Gijzenrooi voor de kinderen in de wijk
een Sint-Maartensfeest; een primeur voor onze wijk. Sint-Maarten wordt
gevierd op 11 november, midden in de herfst. De bomen zijn kaal en het
is vroeg donker. Het feest is een echt 'lichtfeest' voor kinderen. 

Al in 1969 liet hij van zich horen.
Bij de aanleg van de A2 ten zuiden
van Eindhoven deed hij een naar
nationale maatstaven belangrijke
vondst: de opgraving van een 8000
jaar oude nederzetting, een
kampplaats van 25 bij 25 meter op
de Groote Heide. Deze is gelegen
ten zuidoosten van knooppunt
Leenderheide, daar waar de
gemeenten Eindhoven, Geldrop en
Heeze aan elkaar grenzen. Deze
midden-steentijd nederzetting was
gelegen aan de rand van een
waterrijk gebied met een
kilometers lang ven, het Huisven.
In de jaren dertig is dit ven in
cultuur gebracht; we spreken nu

van Huisvenakkers. Het water van
het riviertje de Tongelreep,
waarvan de oude waterloop door
Gijzenrooi liep, hield dit ven op
peil.
De oudste bewoners van ons land
trokken in kleine groepen rond, de
kuddes achterna, en sloegen hun
kamp op bij plaatsen waar gejaagd
kon worden en vruchten en eetbare
planten werden verzameld. We
noemen deze mensen dan ook
jagers-verzamelaars. De
rendierjagers uit de laatste ijstijd
zijn daarvan het bekendst. De
moerasgronden van de
Gijzenrooise Zegge tussen Geldrop
en Riel vormden een gunstig
gelegen jachtgebied. De eerste
berichten over de aanwezigheid
van een kampplaats uit die tijd
stammen echter al uit 1954.

Omstreden aanname
Maar René Merckx gaat verder met
een omstreden aanname. Op
slechts één kilometer noord-
westelijk van de opgegraven
nederzetting, 

Lees verder op pag. 7

Het prehistorische grafveld
van Gijzenrooi

De aan het Arnaudinaplein woonachtige René Merckx is waarschijnlijk
de enige geschiedkundige ter wereld die zijn visie op de geschiedenis
van zijn woonplaats via lantaarnpalen aan het publiek kenbaar moet
maken. Een bekende uiting van zijn hand is onder andere "Eindhoven,
oudste stad van Nederland".

Rene Merckx, amateursarcheoloog
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>> vervolg van pag. 6

in de bossen tussen ons
Kanunnikesven en de snelweg A67,
vermoedt hij de aanwezigheid van
een prehistorisch grafveld. Tot voor
enige tijd wezen houten
richtingaanwijzers bij de ingang
van de bossen u globaal de weg
naar de vermeende grafheuvels.
Dit uitgebreide grafveld van 65
hectare is van jongere datum dan
de nederzetting, mogelijkerwijze
6000-5000 jaar oud, en behoort
daardoor bij de latere bewoners
van het kampement. René Merckx
omschrijft het als een 'Necropool
uit de Oudheid'. Al wandelend
door de bossen zal u een
onverwachte accentuering van het
landschap zeker niet ontgaan. 
Deze Stratumse Heide lag hoog en
droog en op korte afstand van
waar men woonde. Zand was in
voldoende mate aanwezig om er
hun doden een haast statige
begraafplaats te kunnen
verschaffen. Meer dan zestig

grafheuvels, groot en klein, veelal
gegroepeerd om een centraal
gelegen hoofdgraf, behoren tot
deze dodenstad.
Niet alle grafheuvels werden als
begraafplaats gebruikt. De meeste
grafheuvels, ook de bekende
grafheuvels in Oerle ten westen
van Eindhoven, hebben geen
doden uit die tijd geborgen.
Mogelijkerwijze zijn ze eerst
gebouwd om pas later als graf
dienst te doen. In ieder geval zijn
er in de omgeving van Eindhoven
grafheuvels opgegraven waarin
wel resten van de doden uit die tijd
gevonden werden. Grafheuvels
met urnen met daarin
overblijfselen van een gestorvene.
Ook werden de doden in een soort
kist begraven en zo in een heuvel
ter aarde besteld.

"Gewoon zandopstuivingen"
De aanwezigheid van die
grafvelden wordt door
professionele archeologen, onder
wie de Eindhovense

stadsarcheoloog Nico Arts,
ontkend. Arts: "We hebben elf jaar
geleden al samen gezocht naar die
grafvelden, maar ze zijn er niet.
Het zijn gewoon
zandopstuivingen." Grafheuvels
bestaan altijd uit gestapelde
heideplaggen en zoiets is volgens
Arts in de bodem te herkennen. "Bij
boringen die we hebben gedaan is
alleen geel zand naar boven
gekomen."
Het gebied ten zuidoosten van het
knooppunt Leenderheide is
omwille van grafvelden
daarentegen wel beschermd als
archeologisch monument.
Samen met een opgegraven
nederzetting bij Usselo in Twente
behoort de bovengenoemde 8000
jaar oude nederzetting aan de
Huisvenakkers, al dan niet met
grafvelden, tot de oudste bewoning
van Nederland. Maar Eindhoven,
dat pas in 1232 door Hertog
Hendrik van Brabant stadsrechten
verkreeg, hiermee het predikaat
oudste stad van Nederland''
middels plakkaten op
lantaarnpalen te verlenen, is te veel
stedelijke eer.

Henk Lingers

De locatie van de vermeende
grafheuvels op de Stratumse
Heide.

Op bijgaande kaart zijn de vermeende
grafheuvels als zwarte vlekken ingetekend.
Bovenin de kaart vindt u de school 'de Reis
van Brandaan' op het kruispunt van het
Kannunikesven, Heezerweg en Hazenloop.
Ook ziet u de drie vennetjes op de Stratumse
Heide ( Kannunikesven, Rietven en
linksonder het Karperven).
Geheel linksonder is nog juist een stukje van
het knooppunt Leenderheide zichtbaar.



Het Gijzenrooise Zegje pagina 8

Jaargang 11,  Nummer 38, September 2002
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Onvoorstelbaar

Niets is deze zomer zoals het lijkt. Het
weer, de prijzen, het reizen; alles is
onzeker, onvoorspelbaar en
onvoorstelbaar.
We drentelen wat op het perron in
Heeze en wachten op de stoptrein naar
Eindhoven als er plotseling met veel
geraas een intercity langs dreunt.
Tjonge, wat een laagvlieger. Minstens
120.
Ineens bukt mijn vrouw zich en slaat
de handen voor haar gezicht. Bloed
druppelt uit haar neus. Op de grond
ligt een zacht snoepje, achteloos uit de
trein gegooid. Een bloedneus van een
zacht snoepje,
hoe kan
dat

nou?

Ongelofelijk! 
Een omstander vloekt op ´die stomme
treinreizigers´ en rekent even later uit
dat door de snelheid het snoepje een
gewicht heeft gekregen van minstens
een kilo. Hij mompelt iets over k = mv

en e = mc2. Enfin, Einstein zoekt het
maar uit. Nu eerst mijn vrouw.
Stel je voor dat iemand in plaats van
een snoepje een balpen uit het raam
had gegooid. Zoiets zal maar met de
punt op je neus komen. Steekt er gelijk
een balpen dwars door je neus, net
zoals sommige stammen in Nieuw
Guinea een bot dragen. Daarmee is
niks discriminerend gezegd. Goed
beschouwd waren zij onze tijd ver
vooruit. Een piercing avant la lettre.
Maar goed, zo sta je op het perron, zo
heb je een neuspiercing.
Onvoorstelbaar.

Weet je wat me ook onzeker maakt?
Muizen. In de tuin dan. 
Wat doe je eraan? Wachten tot ze
binnenkomen? Niet dus. Geen muizen
in de keuken. M´n vrouw moet er niks
van hebben. Stuipenjagers. Onfris ook.
"Wie heeft er nu weer met z´n poten
aan het brood gezeten? En aan de

kaas?"
Ook de kinderen zijn geen fans,
muizen onder bed zijn nog erger
dan een kinderlokker. Wat doe je
dan als man? Je zet een
muizenval. Een flink stuk kaas aan
het spit geramd en huppetee, de
tuin in.

Het is een lome zomeravond. De
kinderen, de buren en vrouwlief slapen
al; fijn nog even lekker lui met een
drankje de tuin in. Rust. Er ritselt
wat. Loom kijk ik op. Tot m´n
verbazing zie ik een muis bij de
tuinlantaarn rondscharrelen. Ik weet
waar de val staat. Hij blijkbaar ook.
Verdomme, wat een vet stuk kaas, hoor
je hem denken. Hij snuffelt er aan en

begint er aan te trekken. De val doet
niks. De muis rukt harder. De klem
blijft staan zoals hij staat. Nog een
ruk. Onbeweeglijk. Klem en kaas zijn
veel te hard vastgepind en aangedrukt.
Zo vang je geen muizen, dat doe je met
beleid, tact en subtiliteit. Met
mededogen, zou ik bijna zeggen. De
trippelgang en de  psyche van de muis
invoelen.
Hé, wat gebeurt er nou? De muis laat
de kaas voor wat het is, komt toch niet
van de pin af. Zachtjes begint hij aan
de klem te trekken. Langzaam maar
zeker komt deze in beweging. Met het
ijzer tussen de tanden worden klem,
kaas en plankje weggesleept. Nog wat
geritsel en de muis is weg met zijn
vracht. Voorzichtig wrijf ik m´n ogen
uit. Ja ik ben wakker!

Onvoorstelbaar. Niets is meer wat het
lijkt te zijn. Fantasie en werkelijkheid
lopen dooreen. Ik kan wel raden wat er
met de kaas gebeurt; maar met de
klem? Met stro gevuld als een bedje
voor de kleintjes?  Met de klem nog
steeds omhoog? Ga maar rustig slapen
hoor, er kan niets gebeuren. Alles is
veilig… Moeder muis kan zó de
politiek in.

Langzaam drink ik m´n glas leeg. De
lome stilte is haast voelbaar. "Kleine
muisjes, grote gevaren", mompel ik
wat slaperig. Even later dommel ik
weg in de stoel en droom van enorme
muizen met neuspiercings. Hongerig
zetten ze klemmen op de rails om
intercity´s te vangen, daarin is eten
ingeblikt. Onvoorstelbaar.

Jeremias

Er is weer plaats om op
maandagmiddag van 15.00 uur tot
16.00 uur op een recreatieve
manier te badmintonnen in de
Tivolihal aan de Geert Grotestraat
72. Samen met zestien tot achttien
sportievelingen wordt er dan
gespeeld. Meestal dubbelspel,
waarbij het vooral om het plezier
in het spelen gaat en minder om
de behaalde prestaties.

Iedereen is welkom en leeftijd
speelt geen enkele rol. Het
materiaal zoals rackets, shuttles en

een net, is aanwezig. Sportieve,
makkelijk zittende kleding is
evenals goede schoenen prettig en
belangrijk.

Kom gerust een keer kijken of nog
beter meedoen. We beginnen weer
op maandag 2 september om 15.00
uur. Mocht u meer informatie
willen, dan kunt u  Jan
Coppelmans bellen. Tot ziens in de
Tivolihal!

Truus van Vessem

Badminton: er is weer plaats..
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(advertenties)

Voorzitter Truus van Vessem heet
iedereen welkom en meldt dat
enkele bestuursleden verhinderd
zijn: Cor Soons treedt af wegens
verhuizing naar Roosendaal en
Ineke Frankenmolen kan om
gezondheidsredenen niet langer
van ons bestuur deel uitmaken.
Het bestuur vraagt om aanvulling
van bestuur en actieve vrijwilligers. 

Dan volgen enkele mededelingen.
Henk Lingers heeft het beheer van
onze website van Wim Corbeij
overgenomen. Het bestuur hield op
9 oktober jl. een inspraakavond
over het beleidsplan zoals de ALV
van april 2001 had gevraagd. De
opkomst bestond uit 5 leden.
Enkele leden van de vergadering
vonden de convocatie onvoldoende
ondanks dat deze op de
voorpagina van het  voorafgaande
Zegje had gestaan. Het bestuur zal
zich beraden om nog een avond
over het beleidsplan te houden dit
jaar. Uiteindelijk moet het
beleidsplan volgens de
statuten/HR door het bestuur
worden vastgesteld.
Gebruik de gele kaart!
Politienetwerker Martin
Verschuuren doet aansluitend een
dringend beroep op de bewoners
van Gijzenrooi om in voorkomende
gevallen van klachten en

misstanden bij de politie aangifte te
doen. Alleen als dat gebeurt, kan
de politie daadwerkelijk in actie
komen. Uiteraard kunnen vooraf
jongeren aangesproken worden op
overlast en vernielingen, hoewel
dat in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van
betreffende ouders is.

· Notulen ALV (Algemene
Ledenvergadering) van 11/4'01:
deze worden ongewijzigd
goedgekeurd.

· Jaarverslag 2001 van de
voorzitter: geen vragen.

· Financieel jaarverslag 2001,
verslag kascommissie: voor 2001 is
de subsidie geheel van de
gemeente Eindhoven ontvangen,
voor 2002 nog niet. Contributie
leden: via formulier in het Zegje is
een deel van de achterstallige
contributie binnengekomen.

Lees verder op pag. 11 >>

Verslag Algemene Ledenvergadering.

Politienetwerker Martin Verschuuren riep de bewoners van Gijzenrooi op
overlastsituaties te melden met behulp van de zogenaamde gele kaarten.

Hoe gaan we om met overlast aan het Buurtven, met gevaarlijke honden
aan het eind van de Heezerweg en de wens om meer speelruimte? Het
kwam allemaal aan bod tijdens de algemene ledenvergadering op 10
april 2002 in het Wirogebouw. Interessante kost dus, en de opkomst van
35 aanwezigen viel dan ook wat tegen.
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>> vervolg van pag. 9

We richten ons nu op 2002,
waarvoor  2 per ledenhuisdeur
gevraagd wordt. Het bestuur wil
de contributie innen door langs de
deuren te gaan. De vergadering
gaat met  2, als de voor '02
gevraagde contributie, akkoord. 
De kascommissie heeft het
jaarverslag 2001 in orde bevonden.
De penningmeester wordt door de
vergadering voor 2001
gedechargeerd. Als kascommissie
voor 2002 benoemt de vergadering
Marlies Timmermans en Martin
van Rooij.

Bestuurswisselingen
De volgende bestuursleden treden
af:
· Cor Soons: is verhuisd naar

Roosendaal
· Janco Rampart: blijft actief als lid

voor de commissie activiteiten
· Ineke Frankenmolen: blijft

eveneens actief voor de commissie
belangenbehartiging.

Verder treedt Marc Melters af als
penningmeester. Hij blijft echter
bestuurs/commissielid voor
activiteiten. Voorzitter Truus van
Vessem doet ter vergadering een
klemmend beroep op de
aanwezigen zich als kandidaat-
bestuurslid te melden, hetgeen
resulteert in de aanmelding van
Mieke van Kuijk als nieuwe
penningmeester. Zij wordt met
acclamatie als zodanig door de
vergadering benoemd.
Kees van Vessem, de laatste jaren
actief voor de commissie
belangenbehartiging, wordt onder
dankzegging van al zijn activiteiten
uitgeluid. 

Toelichting commissies
Communicatie en Activiteiten
Commissie communicatie: de
website (www.gijzenrooi.nl) wordt
beheerd door Henk Lingers. Het
Zegje, zoals dit ook aan de leden
thuis wordt bezorgd, staat ook
geheel op deze site. Verder
verzorgt de commissie
communicatie een
welkomstpakketje aan mensen die
pas in Gijzenrooi zijn komen
wonen.

Commissie Activiteiten: de
activiteiten staan steeds in het
Zegje. Geprobeerd wordt 5-6
activiteiten per jaar te organiseren.
Per activiteit zijn minimaal  2
personen nodig: we hebben er nu
in totaal 5. We zoeken dus nog naar
nog eens 5 personen. De activiteit
met Pasen is goed gelukt, op 9/6'02
is de fietstocht en daarna barbecue.
Commissie Belangenbehartiging:
André van Dam (actief als
commissielid Belangenbehartiging)
licht de situatie rond de
speelvoorzieningen toe. We hebben
767 woningen met 2245 inwoners,
waarvan 628 kinderen: 0-4 jaar:
242, 5-9 jaar: 234 en 10-14 jaar: 152.
Op het veld aan het
Bunderkensven is naast het te
bouwen kinderdagverblijf ruimte
voor speelvoorzieningen. Hierover
is veel overleg met de gemeente
Eindhoven gaande:
skate/skeelermogelijkheden,
slingerkruis, basketbalveld,
trapveldje enzovoorts. De
speelvoorziening op het Raatven
wordt nader getoetst op
herinrichting. Handhaving van dit
speelterreintje is terecht gezien het
kinderaantal in de buurt. Het
trapveldje achter het Vlasven
wordt geëgaliseerd en zal in

gebruik worden genomen. 

Verkeersdrempels Diepmeerven:
in verband met last voor
omwonenden wordt met de
gemeente Eindhoven wijziging van
de situatie overlegd.
Grondwaterprobleem: Ger
Frankenmolen licht een en ander
toe: het overleg met de gemeente
Eindhoven blijft gaande. Verwezen
wordt naar een
voorlichtingsbijeenkomst door de
gemeente (die inmiddels is
gehouden). Laten
belanghebbenden zich vooral bij
Belangenbehartiging melden met
hun vragen/problemen, opdat
deze meegenomen kunnen worden
in het overleg met de gemeente
Eindhoven.

Gezien het late tijdstip wordt de
presentatie "Vogels van Gijzenrooi"
door Ton van Schaik naar een latere
datum verschoven. Truus van
Vessem sluit deze
ledenjaarvergadering met dank aan
allen voor hun aanwezigheid en
inbreng.

Peter Hans Unk, secretaris

De gele kaart: GEBRUIK HEM, anders gebeurt er zeker niets!
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Zondag 10 juni 2002 wordt met
gouden lettertjes bijgeschreven in
de annalen van
Bewonersvereniging Gijzenrooi.
Immers, de fietstocht en
aansluitende barbecue waren
opnieuw goed voor veel
gezelligheid. De fietstocht voerde
dit jaar langs en door Waalre.
Opnieuw moesten vragen worden
beantwoord; het was de
Tongelreep, niet de Dommel!
Onderweg passeerden we
prachtige stukjes natuurgebied, op
amper vijf kilometer van onze
woningen. 

Niet alles verliep trouwens
vlekkeloos. De een liep een lekke
band op, de ander een geschaafde
knie. 

Het fietsen had de meesten
hongerig en dorstig gemaakt.

Gelukkig was op het Buurtven
aansluitend een barbecue. Daar
werd snel korte metten gemaakt
met rammelende magen en
dorstige kelen, zoals blijkt uit
bijgevoegd, ongemanipuleerd
beeldmateriaal. Overigens was het
opruimen ook nog heel gezellig.
Een groepje diehards - we zullen
de namen hier niet noemen - heeft
nadien nog zijn best gedaan om het
vat te legen. Of dat gelukt is, is niet
bekend.

Fietstocht en barbecue opnieuw genoeglijk
Ook dit jaar waren de fietstocht en barbecue
gezegend met mooi weer, goedgemutste
deelnemers en lekker eten en drinken. Het aantal
deelnemers bleef iets achter bij vorig - wellicht
hadden we wat meer publiciteit kunnen maken -
maar desondanks was deze buurtactiviteit weer
een groot succes, mede dankzij het mooie weer
en het luchtkussen, waarop de kinderen zich
kostelijk vermaakten.
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