
Niet vergeten!
Het programma van vorig jaar was een
groot succes. Dat willen we dit jaar
prolongeren. Dus zijn er weer de door
velen gewaardeerde puzzeltocht voor
jong en oud met raadsels voor de
kinderen, Oudhollandse spelen,
springkussens en andere activiteiten
voor verschillende leeftijdsgroepen, van
de allerkleinsten tot de jeugd.

Fotopuzzelspeurtocht
Om 13.00 uur starten we met een
fotopuzzelspeurtocht. Die duurt niet zo
lang, zodat we voldoende tijd

overhouden voor de rest van het
feestelijke programma. We denken dat u
één tot anderhalf uur nodig zult hebben
om de tocht tot een goed einde te
brengen. Wilt u dus meedoen aan de
rest van het programma, dan is ons
advies: start op tijd! Alle bewoners van
onze wijk, dus jong én oud, kunnen zich
opnieuw de tanden stukbijten op de
fotopuzzel-speurtocht. Uiteraard is een
nieuwe route uitgestippeld, zijn er
nieuwe foto's genomen en zijn voor de
kinderen nieuwe raadsels bedacht.    

>>

Ook dit jaar organiseert de commissie Activiteiten van de Bewonersvereniging
Gijzenrooi weer een gezellige Vennendag. Omdat we deze dag willen laten
samenvallen met de autovrije zondag die de gemeente organiseert, is de
Vennendag gepland voor zondag 21 september, van 13.00 tot 17.00 uur. Het is de
bedoeling er weer een groots feest van te maken! 

In dit nummer:
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De tocht voert u door de
vennen/straten van onze wijk.
Start- en pleisterplaats van deze
tocht is wederom het Buurtven, het
speelveld aan
Eijerven/Schaapsloopven.
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?! Voor de
kinderen zijn er raadsels op te
lossen waarmee ze leuke prijzen
kunnen winnen. Ook voor de beste
drie speurders zijn mooie prijzen
beschikbaar!

Stoepkrijten en diverse
activiteiten
Omdat er bij voorgaande edities
veel animo was voor het
stoepkrijten, dagen wij alle
kinderen - deelnemers aan de tocht,
maar ook kinderen die niet hebben
'gespeurd' - vanaf 14.00 uur uit op
het plaveisel langs het Buurtven.
Een jury kiest de beste stoepkrijter!
Verder zijn er diverse activiteiten
voor de kinderen, zoals leuke
springkussens, een bungee-run,
oud Hollandse spelen en
schminken. 

Buurtborrel
Iedere buurtbewoner is van harte
uitgenodigd om met zijn
aanwezigheid bij het genot van een
lekker glas fris, bier of wijn of een
kopje koffie of thee 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.

Bescheiden bijdrage
Voor inschrijving en deelname aan
de speurtocht wordt een bijdrage
gevraagd van  0,50 per persoon,
zowel voor volwassenen als voor
kinderen. Voor deelname aan het
spelprogramma vanaf 14.00 uur
wordt een bijdrage gevraagd van 
0,50 per kind. Voor kinderen kost
het gehele programma dus  1,00.
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 21 september.

Uw hulp is welkom!
Wij hebben voor het welslagen van
deze dag zeer veel hulp nodig!
Meldt u zich dus s.v.p. aan bij een
van de onderstaande personen.
Voor informatie of het aanbieden
van hulp kunt u contact opnemen
met het Vennendag-team van uw
bewonersvereniging:

Mariëtte Mooren 

Marc Melters 

Jeanne Vervest

Gemiddeld een uurtje per maand,
meer zal het niet kosten. De
commissie Communicatie zoekt
versterking van iemand die met
name de verspreiding van

welkomstpakketten onder nieuwe
wijkbewoners op zich wil nemen.
Daarnaast kunt u uiteraard
meedenken over en zich actief
inzetten voor het Zegje en de

website. Meer weten? Neem
contact op met Hans Halajdenko.

Gezocht: versterking commissie Communicatie
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Speelvoorzieningen
In april 2002 werd tijdens de
ledenvergadering een plan
gepresenteerd om de
speelvoorzieningen in Gijzenrooi
op niveau te brengen. Dat plan
werd door u enthousiast
ontvangen. Voor de realisatie zijn
we echter afhankelijk van de
gemeente.
Omdat de gemeente ondanks alle
inspanningen van de commissie
belangenbehartiging geen enkel
initiatief tot realisatie heeft
genomen, is er op 4 juli jl. door het
bestuur een brief op poten naar de
stadsdeelmanager Dhr. Verbraak
gestuurd.
In deze brief wordt met spoed
gevraagd om het volgende:
1. Realisatie van de nieuwe 

speelvoorziening aan het 
Bunderkensven.

2. Uitbreiding van de 
speeltoestellen aan het 
Schaapsloopven/Eijerven

3. Herplaatsing en inrichting van 
de speelvoorziening aan het 
Raatven

Tot op heden is er nog geen
antwoord op deze brief. Wij
houden de vinger aan de pols.

Kinderdagverblijf
In september 2001 werd de bouw
van een kinderdagverblijf aan het
Bunderkensven aangekondigd.
Helaas zijn we nu twee jaar verder
en er is nog geen steen te
bekennen.
Toch ziet het er nu naar uit dat het

kinderdagverblijf er in 2004 komt.
Het bestemmingsplan is
goedgekeurd en mevrouw De Mos
neemt op dit moment initiatieven
om tot realisatie te komen (zie ook
elders in deze uitgave). Zo krijgt
Gijzenrooi toch nog deze mooie
voorziening, tenzij…

Advertentietarieven
Het Gijzenrooise Zegje bestaat
mede dankzij de adverteerders.
Omdat het Zegje goed gelezen
wordt en 4x per jaar bij zo'n 600
huishoudens in Gijzenrooi wordt
bezorgd, komen er steeds meer
adverteerders. De redactie van het
Zegje zet de leesbaarheid echter
voorop en heeft een limiet gesteld
aan de advertenties. Toch konden
de tarieven verlaagd worden.
Met deze nieuwe, vriendelijke

prijzen die u elders in dit blad
aantreft, hopen we onze service
naar u en naar de adverteerders
verder te verbeteren.

Trapveldje Vlasven
Het ligt in de bedoeling om dit
veldje met de nodige toeters en
bellen op een ludieke manier te
openen. Omdat de hoofdrolspeler
een blessure opgelopen had, is er
nog enig uitstel. Wij hopen in het
najaar alle jonge Cruyffjes en
Fabertjes natuurlijk mét bal op het
trapveldje te zien. Let op de
aankondiging!

Snoeiafval langs de slootkant
Regelmatig worden de slootkanten
gesnoeid. Jammer genoeg blijft het
afval soms wekenlang liggen. In
juli was het weer zover. Langs de
slootkant lag het afval bij 33 graden
te broeien. Natuurlijk ging het
stinken en trok het ongedierte aan.
Bij het stadsdeelkantoor werd aan
de bel getrokken. En tja, voor hen
was het ook moeilijk. 

>>

Het zomerbulletin van de bestuurstafel
Gijzenrooi ligt op dit moment onder een deken van vochtige, warme
lucht. De blaadjes aan de bomen hangen daar maar wat. De straat laat
geen spelende kinderen zien en het anders vrij druk bereden
Diepmeerven ligt er nu doodstil bij.
Hoewel de bestuursleden zich in Polen, Bretagne, de Ardèche en Italië
goed vermaken en Gijzenrooi even laten voor wat het is, ligt niet alles
stil. Sommige zaken vragen nu eenmaal aandacht, zoals:

Jonge meiden in actie tijdens de zeskamp...



Het Gijzenroois Zegje heeft zijn advertentietarieven
verlaagd. Per 1 januari 2004 gelden de volgende
tarieven voor commerciële advertenties:

1/1  pagina    320, - per jaar    80, - per nummer
1/2  pagina    160, - per jaar  40, - per nummer
1/4  pagina      80, - per jaar  20, - per nummer
1/8  pagina      40, - per jaar  10, - per nummer

Nota bene: per jaar verschijnen 4 'Zegjes'. De oplage is
ca. 600 stuks.

Voor een particuliere advertentie (oproep voor een
werkster, een oppas of iets dergelijks) geldt het tarief
van  2, - per keer.

Als u een advertentie wilt plaatsen, kunt u contact
opnemen met Mieke van Kuijk. U kunt ook mailen:
ledenadmin@gijzenrooi.nl.

Het bestuur
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De sloot wordt namelijk door het
waterschap onderhouden, maar de
rommel moet opgeruimd worden
door de gemeente, die het
vervolgens laat drogen om de
kosten te beperken. Enige
afstemming tussen de twee
diensten is er niet. Wij, als burgers,
hebben daar geen boodschap aan.
Wij willen in Gijzenrooi gewoon
dat de boel correct opgeruimd
wordt.

Wijkraad Stratum
In Stratum functioneert al sinds
jaren een raad die specifiek de
woon- en leefsituatie van de
senioren behartigt. De leden zijn
afgevaardigden van
ouderenorganisaties en
bewonersverenigingen in Stratum.
Sinds maart 2003 is
Bewonersvereniging Gijzenrooi in
de wijkraad vertegenwoordigd
door ondergetekende, die tevens
voorzitter is van deze wijkraad.

Met het oog op de circa 500
senioren in Gijzenrooi is dat zinvol.
Aandachtspunten voor Gijzenrooi
zijn het behoud van het openbaar
vervoer en het behoud van een
huisartsenpraktijk in de wijk.
Mochten er zaken zijn die u van
belang vindt, laat deze dan

alstublieft via het secretariaat
weten?

Dit was het weer. Alle bewoners
een prachtige nazomer gewenst.

Truus van Vessem, voorzitter

Verlaagde advertentietarieven

Mieke van Kuijk
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Gymnastiek
· maandag van 9.30 tot 10.30
uur in Centrum v.d. Kunsten,
Stratumsedijk 22
· maandag van 10.45 tot 11.45
uur in het Burghplan,
Fabritiuslaan 28
· maandag van 15.00 tot 16.00

uur in het Burghplan,
Fabritiuslaan 28
· dinsdag van 16.00 tot 17.00
uur in de Zuid-Wester aan de
Gladiolusstraat
· woensdag van 10.00 tot 11.00
uur in het Burghplan,
Fabritiuslaan 28

Volksdansen
· maandag van 13.45 tot 14.45
in de Zuid-Wester aan de
Gladiolusstraat
· woensdag van 10.00 tot 11.00
uur, De Jaguar, Jaguarstraat 2
Yoga
· maandag van 13.00 tot 14.00
uur in 't Vossenhool, St
Servaasplein (achter de kerk)
· donderdag van 11.15 tot 12.15
uur in 't Vossenhool, St
Servaasplein (achter de kerk)

Voor meer informatie kunt u
bellen naar:
Anja Alink van Loket W, telefoon
2972020.

Loket W brengt ouderen in beweging

In het kader van de landelijke beweegweek van maandag 29
september t/m zondag 5 oktober nodigt Loket W ouderen uit
Stratum uit om geheel gratis en vrijblijvend deel te komen
nemen aan één of meer van de hieronder genoemde MBvO
groepen. MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen.

Beste organisatoren van de
zeskamp,

Een tien met een griffel, een zoen
van de juffrouw en een bank
vooruit! Wat een leuke actie was
deze dag!! Het was leuk, gezellig
en heel fijn dat er nu eindelijk iets
was voor de tieners in onze wijk!
Bedankt!

Enne.... mag ik dan ook nog eens
vragen om betonnen tafeltennis-
tafels op het Buurtven, zodat deze
leeftijdsgroep gezellig 'rond de
tafel' kunnen doen tijdens hun (nu
in de zomer twee maanden lange!!)
vakanties?
Mensen die bang zijn voor
hangplekken... Juist als de jeugd
niets te doen heeft, gaan ze hangen,
kattenkwaad uithalen enzovoorts.

En bijeenkomen in groepjes om te
praten, doen ze toch wel. Dat hoort
ook gewoon bij de leeftijdsgroep.

Namens mijn kinderen en de
vrienden en vriendinnen die

allemaal dezelfde leeftijd hebben:
bedankt!

Wiefse Coebergh

Compliment voor Zeskamp!
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Vroeger was er een bibliotheek in
Tivoli, maar deze werd een paar
jaar geleden door brand verwoest.
Dankzij een speciale subsidie van
de gemeente Eindhoven kan de
bibliotheek nu een nieuwe service
opzetten voor met name ouderen,
mobiel of niet-mobiel, waarbij drie
diensten worden aangeboden:

1. De bibliotheek is tegenwoordig
ook op maandagochtend geopend
in filiaal Stratum, van  10.00-12.00
uur. Filiaal Stratum is gevestigd

aan de Roostenlaan 106.
2. Mensen die niet in staat zijn
om zelfstandig te komen, bieden
we de mogelijkheid om gehaald
en gebracht te worden, vanaf
twee verzamelpunten in de wijk.
Deze zijn: activiteitencentrum
Burghplan (Fabritiuslaan 28) en
steunpunt De Jaguar (Jaguarstraat
2). Dit gebeurt in samenwerking
met de Witte Raaf.
3. Voor mensen die zelf niet
kunnen komen, ook niet met de
vervoersdienst, hebben we een
bezorgdienst. Mensen die zich
hiervoor aanmelden, krijgen eerst
bezoek van een deskundige
medewerkster van de bibliotheek.
Zij zal inventariseren wat voor
soort boeken/materialen men wil
ontvangen, en zorgt er vervolgens
voor dat die boeken dan ook
inderdaad bezorgd en weer
opgehaald worden.

Op de maandagochtenden kunt u
vrijblijvend een krant of tijdschrift
komen lezen, onder het genot van
een kop koffie. U hoeft hiervoor
geen lid van de bibliotheek te zijn.
Alleen als u boeken of tijdschriften
wilt lenen, heeft u een abonnement
nodig.

Meer informatie
Als u zich wilt aanmelden voor
vervoerservice of bezorgdienst,
kunt u contact opnemen met
mevrouw Bosma, telefoon 2117383.
Ook als u eerst meer informatie
wilt, kunt u bovenstaand nummer
bellen.

Bieb brengt en haalt senioren

Nieuwe service van de bibliotheek

Het wordt weer vroeger
donker, maar dat weerhoudt
de commissie Activiteiten er
niet van leuke
buurtactiviteiten te
organiseren. Dit jaar staan de
volgende activiteiten nog
gepland: 

21 september:
Vennendag

9 november:
Lampionnenoptocht

22 november:
Sinterklaasintocht

half december:
Ontsteking kerst-
boomverlichting

Voor actuele informatie
omtrent de activiteiten en voor
foto's van activiteiten die
eerder georganiseerd zijn,
kunt onze internetsite
raadplegen: 

www.gijzenrooi.nl.

Dit jaar nog vier leuke activiteiten!

De openbare bibliotheek Eindhoven heeft een nieuwe (gratis!) service
ontwikkeld voor senioren die wonen in Tivoli, maar ook voor ouderen
die wonen in Gijzenrooi, Schuttersbosch en het Burghplan. Daarmee
wordt een boek van de bieb lenen voor hen een stuk makkelijker. 



Het komt regelmatig voor dat de
vuilnisophalers de grijze en
groene bakken van de senioren-
woningen aan het Diepmeerven
vergeten. Henk Heijnen, lid van
het seniorenwijkoverleg Stratum,
heeft hierover eind juli een
klachtenbrief verstuurd naar
wethouder Jacqueline Kuppens,
met een afschrift aan de heer Dré
Rennenberg van het

OuderenAppèl en
Bewonersvereniging Gijzenrooi.

Volgens Heijnen rijden
vuilniswagens vaak twee tot drie
keer langs de bewuste woningen.
Desondanks worden de bakken
vaak niet geleegd, hoewel ze op de
juiste manier staan opgesteld. Er is
gebeld en persoonlijk melding
gemaakt van dit probleem bij het

Stadsdeelkantoor Stratum, maar zij
verwezen door naar het centrale
telefoonnummer: 238 60 00. Daar
wordt de klacht netjes genoteerd en
tot op heden zijn de bakken enkele
dagen daarna geleegd. Om te
voorkomen dat na de ophaaldag
moet worden gebeld, is de
wethouder aangeschreven.
Hopelijk zijn de problemen
hiermee opgelost.
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Kinderopvang en eigenbelang: een
fijne leefomgeving begint bij jezelf

In het stuk 'kinderopvang en
eigenbelang' lees ik impliciet dat
de bezwaarmakers tegen het
kinder-dagverblijf een fijne
leefomgeving in Gijzenrooi
tegenwerken. De simpele
boodschap is: kinderdag-verblijf =
fijne leefomgeving en bezwaar
tegen kinderdagverblijf = bezwaar
tegen fijne leefomgeving. Vooral de
toonzetting, die twijfel zaait over
de oprechtheid van de 'strijdbare
mensen', maakt dit stukje voor mij
verschrikkelijk om te lezen. 

Vestiging van een kinderdagverblijf
in Gijzenrooi lijkt mij geen goed
idee, andere oplossingen zijn ook
mogelijk. De bezwaarmakers zullen
hier beslist goede ideeën over
hebben. Ik zal hier dan ook niets
over schrijven.
Wat ik jammer vind, is de

omschrijving van het terrein aan
het Bunderkensven: nu is het 'een
tijdelijk zanddepot voor de
Leeuwenstraat'. Verleden jaar was
de omschrijving nog zoiets als
'rommelig stuk groen'. Ik zie het
anders: een gebied met onder
andere konijnen, egels en vlinders.
Een rommelige verademing in een
steeds verder verstenende wijk
waar bij huizen op- en bijgebouwd
wordt en de gemeente dode bomen
weghaalt en niet
vervangt. Ik zie een
gebied waar kinderen
met hun eigen fantasie
kunnen spelen. Maar
goed, zo ziet iedereen
iets anders.

Verschrikkelijk dwars
zit mij de aanhaling
van Irak, Indonesië en
Israël. Dit zijn drie
voorbeelden van
landen waar óók met

simpele redenaties wordt gewerkt:
wie niet voor mij is, is tegen mij.

Een fijne leefomgeving begint bij
ons zelf, bij de acceptatie dat er
mensen zijn die anders denken, die
andere belangen hebben. Bij de
acceptatie dat ook andersdenken-
den rechten hebben. Ga er van uit,
tot het tegendeel bewezen is, dat
andersdenkenden ook een fijne
leefomgeving willen. Ga in open
gesprek, betrek geen stellingen.
Wie weet welke creatieve
oplossingen bedacht worden.

Cor ten Hove 

Reacties op column 
'Kinderopvang en eigenbelang'

De column 'Kinderopvang en eigenbelang' in het vorige Zegje (juni
2003) heeft de tongen losgemaakt en wisselende reacties opgeroepen. Bij
de redactie zijn twee schriftelijke reacties binnengekomen. U vindt er
één hieronder en een elders in dit Zegje (pag. 9). Tot slot een mededeling
van mevrouw De Mos (pag. 11), de ondernemer die voornemens is het
bewuste kinderdagverblijf aan het Bunderkensven te gaan starten.

Klachten over afval ophalen bij
seniorenwoningen

Creatieve kinderen bouwden op het tijdelijke zanddepot aan het
Bunderkensven een fort van straatklinkers.
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Maandagochtend. Triiiing. Triiiiing.
Doordringend klonk het geluid van
de telefoonbel in het
redactiekantoor van een plaatselijk
nieuwsblad. De stagiair, die
inmiddels wist dat het opnemen
van de telefoon één van zijn
belangrijkste taken was, nam
zuchtend de telefoon aan.
Al luisterend fronste hij zijn
wenkbrauwen.
Tenslotte legde hij de hoorn neer en
zei tegen zijn begeleider, een
ervaren redacteur: "Wat ik nou toch
weer aan de telefoon had! Iemand
die aandacht vroeg voor een
kinderdagverblijf dat in Gijzenrooi
zou komen en niet doorgaat! Hij
heeft daarover een stukje gelezen
in het wijkkrantje, maar wil nu ook
graag de aandacht van de lokale
pers, omdat hij wil weten wat er
aan de hand is. We hebben pas een
oorlog gehad in Irak, de Israeliërs
en de Palestijnen schieten elkaar
overhoop, maar hier maken ze zich
druk over een kinderdagverblijf
dat niet doorgaat!"
De redacteur schudde zijn hoofd.
"Nee, jongen, zo werkt het
natuurlijk niet. Alle leed is relatief.

Als iedereen zo zou denken, zou er
op plaatselijk niveau toch niets
meer gebeuren? Dan zou je je ook
niet meer druk hoeven maken over
hondenpoep, de grondwater-
problematiek, te hard rijden en dat
soort dingen. Kijk, erg interessant
klinkt het niet, maar je mag je er
van mij wel een dagje op storten
om dit uit te zoeken."

"Oké," knikte de stagiair ijverig. "Ik
zal eerst het artikeltje uit het
Gijzenrooise Zegje eens opvragen,
een kennis van me woont in
Gijzenrooi." Hij belde haar meteen
en legde haar zijn vraag voor.
"O, dat stukje," zei ze. "Ik wil het je
wel even faxen. Trouwens, ik heb
zelf nog als één van de ongeveer
vijftig medebewoners de bezwaren
mee-ondertekend. En bovendien, ik
voel me lichtelijk beledigd wanneer
mensen beweren dat ik 'leur' en
'sleep' met mijn kinderen,
zogenaamd naar de andere kant
van de stad, terwijl er binnen vijf
minuten rijden van de wijk drie
kinderdagverblijven zijn, die
allemaal een stuk goedkoper zijn!
En m'n buurvrouw heeft als

opvang een gastgezin, nota bene
hier in de wijk, dus er zijn wél
alternatieven. En…"
"Ja, ja," onderbrak hij haar haastig;
hij had in zijn opleiding geleerd dat
je eerst objectieve informatie moest
verzamelen, hij wilde nu niet
meteen beïnvloed worden.
"Bedankt dat je het wilt faxen."
Even later kwam de fax binnen. De
stagiair nam het artikeltje door en
wilde vervolgens alvast een
afspraak maken met de schrijver
ervan. In de tussentijd kon hij dan
mooi zijn research doen. Maar hé,
dat was vreemd: de schrijver was
anoniem! Nou, dat schoot
natuurlijk niet op. In zijn opleiding
had hij geleerd  - en trouwens, van
zijn moeder ook - , dat als je iets
wilde poneren, en zeker wanneer je
mensen direct verbaal wilde
aanvallen, terecht of onterecht, je
dan wel altijd aanspreekbaar moest
zijn voor reacties. En als je dat niet
aandurfde, meestal omdat je zelf al
wel besefte dat wat je riep niet echt
klopte, kon je je aantijgingen beter
voor je houden, of in ieder geval
niet publiceren.

>>

(ingezonden artikel)

Kinderopvang of eigenbelang (2)

Nazomeren of overwinteren in de
Spaanse zon?

Dat kan in onze luxe villa met zwembad in Altea
(Alicante)

De 6-persoons villa met veel privacy heeft uniek
zeezicht en is voorzien van alle gemakken.
Golfbaan, strand en bossen op nog geen 5
autominuten afstand.
Te huur vanaf oktober 2003. 
Informatie bij:  Gina Antonius
040 211 3880 of 06  47 33 2121

(advertentie)
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"Hm," dacht hij. Dan maar eerst
m'n research doen. Eerst belde hij
het betreffende kinderdagverblijf.
Daar hoorde hij tot zijn verbazing
dat het nog niet zeker was of het
kinderdagverblijf al dan niet zou
worden gebouwd. Men was dan
ook zacht uitgedrukt niet blij met
het betreffende artikeltje in het
Gijzenrooise Zegje. 
Vervolgens vroeg hij bij de
gemeente Eindhoven de stukken
van de bezwaarprocedure op. Al
lezend werd zijn verbazing nog
groter. 
Uit het artikeltje in het Gijzenrooise
Zegje had hij begrepen dat de
bewonersvereniging namens de
wijkbewoners had gesproken -
zoals je ook zou verwachten. 
Uit de stukken bleek echter dat de
betreffende onderneemster
onprettig verrast werd door de
bezwaren van de wijkbewoners,
omdat ze dacht dat in het overleg
dat ze in een vroeg stadium met de
bewonersvereniging had gehad
reeds de mening van de
wijkbewoners was vervat. Het
ingediende bezwaar bevatte echter
inderdaad vele handtekeningen,
niet alleen van omwonenden, maar
ook van bewoners uit verder
gelegen straten. 

Want, zo werd hem ook duidelijk,
de wijkbewoners hadden niet tegen
het kinderdagverblijf als zodanig
geprotesteerd, maar uit hun
bezorgdheid als ouders, die nu al
regelmatig bijna-ongelukken zagen
gebeuren op het betreffende

weggedeelte, gereageerd op onder
andere de verkeerssituatie die zou
ontstaan bij de huidige
bouwtekeningen. Ze hadden
alternatieven aangegeven,
waarmee het kinderdagverblijf op
een veiliger manier een plaats kon
krijgen. De gemeente had de
meeste bezwaren van de
wijkbewoners echter verworpen,
omdat de bouwtekeningen en -
plannen inmiddels in een zodanig
gevorderd stadium waren, dat de
aanpassingen waarom de
omwonenden hadden gevraagd
teveel tijd en geld zouden kosten. 
Dus, concludeerde hij, wanneer de
bewonersvereniging in een vroeg
stadium de omwonenden had
geraadpleegd, waren destijds deze
bezwaren al bovengekomen en had
het kinderdagverblijf er al lang
kunnen staan.

Toen hij de stadia van de
bezwaarprocedure bekeek, snapte
hij er helemaal niets meer van: in
maart dit jaar had de gemeente de
bezwaren van de omwonenden
afgewezen en een bouwvergunning
verleend. Wanneer nu pas -of nog
niet eens - duidelijk was dat de
bouw niet door zou gaan, kwam
dat dus niet door de bezwaren,
want die waren grotendeels
afgewezen.
Hij herinnerde zich dat hij pas
geleden in de krant had gelezen
dat de vraag naar
kinderdagverblijven sterk was
verkleind door onder meer de hoge
kosten voor de ouders. "Hé," dacht

hij, "Zou dát er misschien óók mee
te maken kunnen hebben dat het
kinderdagverblijf wellicht niet
doorgaat?"

Toen aan het einde van de middag
zijn redacteur hem vroeg: "Hoe zit
het met je artikeltje over het
kinderdagverblijf in Gijzenrooi?"
haalde hij zijn schouders op en zei:
"Nee, dat is niets. Dat stukje in het
Gijzenrooise Zegje mist elke grond,
zelfs de kleinste feitjes zijn onjuist,
zoals bijvoorbeeld dat de
omwonenden zelf overdag niet
thuis zouden zijn. Je vraagt je toch
af wat de schrijver, wie hij of zij
ook is, heeft bewogen om dit stukje
te schrijven." De redacteur wierp
een blik op het bewuste artikel en
merkte op: "In de titel vind je
misschien wel het antwoord op die
vraag…"

"Maar voor jou was het een
verloren dag dus? vroeg hij nog
even. "Nee," zei de stagiair
nadenkend, " dat toch niet. Ik heb
er namelijk wel iets van geleerd:
namelijk hoe belangrijk het is om
op basis van feiten te oordelen in
plaats vanuit frustraties. Hopelijk
komen anderen ook eens zo ver;
dan zou de samenleving een stuk
prettiger worden!"

Juni 2003

Fam. Derks
Fam. Helmig

Dit voorjaar zijn op het Buurtven
(speelveld Eijerven/Schaaps-
loopven) twee sleutelbossen
gevonden. U mist er een of uw

spelende kind is er een verloren?
Neem even contact op met Martin
van Rooij.

Gevonden: sleutelbossen
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Uit een publicatie die eind mei is
verschenen, blijkt dat de vijfde
uitwerking van het
Bestemmingsplan Gijzenrooi
onherroepelijk is geworden. De
gevolgen daarvan voor de door mij
ingediende bouwvergunning voor
een kinderdagverblijf was nog even

onduidelijk. Nu blijkt dat de
bouwvergunning al eerder
onherroepelijk was, namelijk op 8
januari 2003.

Op dit moment ben ik druk doende
financiering te vinden voor
realisatie van het gebouw. Ik hoop

dat hierover half september
duidelijkheid komt. Wanneer ik
relevante informatie over de bouw
heb, neem ik contact met op met de
voorzitter van uw
Bewonersvereniging, mevrouw
Truus van Vessem.

Met vriendelijke groet,
Karin de Mos, Little Jungle
kinderopvang

Op korte termijn helderheid
over komst kinderdagverblijf

Er heerste enige tijd onduidelijkheid over de status van de
aangevraagde bouwvergunning. Navraag leverde mij meer specifieke
informatie op.

Toch eens uitproberen hoe dat voelt
als ik de naald van mijn
snelheidsmeter angstvallig op de
dertig probeer te houden. Ik ga het
uitproberen op een ochtend van
een willekeurige werkdag. Mijn
route staat vast: Kannunikensven,
Diepmeerven, even gassen tot
vijftig op de Tivolilaan en
vervolgens weer terug te schakelen
naar z'n twee om de Heezerweg te
nemen.
Bij mijn eerste ronde heb ik meteen
de stadsbus achter me. Gelukkig
draait die naar de halte aan het
Kannunikensven. Maar ik ben het
Bunderkensven nog niet
ingedraaid of het gevaarte hangt al
aan mijn trekhaak. Gaat hij (of zij;
ik kan door deze afstand de
bestuurder niet waarnemen) mij
daadwerkelijk opduwen? Mijn
achteruitkijkspiegel wordt volledig
in beslag genomen door de grill
van de bus. Dit experiment heeft
me nu al geleerd dat stadsbussen
op LPG rijden, gezien het logo op
de grill. Maar ik houd stand en de
bus is pas van mij verlost als hij de
bushalte aan het Diepmeerven kan
inrijden. Ik kijk bewust niet naar

rechts om de confrontatie met het
gezicht van de bestuurder te
vermijden.

Op het Kannunikensven rijdt een
Passat me achterop. Ik zag hem
van verre al aankomen. Lijdzaam
blijft de man achter me rijden. Om
mijn rijgedrag te verantwoorden,
werp ik theatraal een blik op de
huisnummers van de straat alsof ik
een adres zoek. Even later slaat de
auto naar links af en is hij van mij
verlost. 
Opnieuw rijd ik op de Heezerweg.
Ik word ingehaald door een zwarte
Golf GTI. Deze slaat niet af naar
het Kannunikensven, maar
vervolgt de Heezerweg: Oké,
buitencategorie, buiten
mededinging.
Op het Diepmeerven draait achter
me van rechts een
vierwielaangedreven stadstractor
de weg op. Zonder te beseffen dat
ik slechts dertig rijd, haalt deze me
in. Zou hij me ook ingehaald
hebben als ik vijftig had gereden?
Op de Heezerweg dient zich een
nieuwe testcase aan. Een lesauto. Ik
houd mijn achteruitkijkspiegel

nauwlettend in de gaten. De auto
komt langzaam dichterbij. De
onnauwkeurigheid van de
snelheidsmeters moet hier
ongetwijfeld aan ten grondslag
liggen.

Bij deze wil ik mijn oprechte
excuses aanbieden aan al mijn
medeweggebruikers voor mijn
onverantwoord rijgedrag op die
bewuste ochtend. Mijn excuses aan
die ouders die door mijn toedoen
de kinderen te laat op school
konden brengen. Mijn excuses aan
de medewerkers van het openbaar
vervoer die door mijn rijgedrag de
stiptheid van hun dienstrooster in
het honderd zagen lopen. Ook mijn
excuses aan de bezoekers van de
plaatselijke grutter die door mijn
traagheid de kipfilet in de
kofferbak door de salmonella
zagen opeten. 
Bij deze beloof ik voortaan mijn
snelheid aan te passen aan het
overige verkeer.

Gijsz

(Column)

Het streepje tussen twintig en veertig



Hoe ziet het eruit?
Op de wangen ziet men een
uitbarsting van rode plekken die
bedekt zijn met geelbruine korsten.
Er zijn ook wat pustels, een soort
puskoppen. Men is er niet ziek van,
maar het is een lelijk gezicht en het
kan zich snel verspreiden door
krabben. Het komt vooral bij
kinderen voor.

Huidweerstand
Normaliter is de huid goed in staat
om bacteriën tegen te houden,
infecties tegen te gaan en ook
kleine wondjes schoon te houden.
Echter, door het nat worden van de
huid (zwemmen!), transpireren,
loopneuzen of looporen, kunnen
bacteriën opeens snel deze barrière
doorbreken en zich in hoog tempo
vermenigvuldigen. Zeker als er dan
een wondje is, bijvoorbeeld door
een insectenbeet, is al snel sprake
van een infectie.
Ook een verlaagde algemene
weerstand, bijvoorbeeld
suikerziekte, of een aangeboren
eczeem kan een rol spelen bij het
falen van de natuurlijke weerstand.

Bacterie
Deze huidbacterie hoort tot de

Stafyloccus Aureus en/of tot de
Streptococcus pyogenessoort. Het
zijn veelvoorkomende bacteriën die
altijd overal aanwezig zijn.
Wassen met water en zeep ruimt ze
wel op, hygiëne is dus belangrijk. 

Wat te doen?
Algemene hygiëne, eigen
handdoek gebruiken, wondjes
goed reinigen met betadine, zorgen
dat insectenbeten voorkomen
worden, nagels kort houden om
verspreiding te voorkomen. Als de
ogen meedoen, dan schoonmaken

met water, van buiten naar binnen.
Kinderen liefst binnen houden en
de plekken waar mogelijk
verbinden.

Wat doet de huisarts?
Meestal is een zalf met antibiotica
erin zeer effectief. Merken zijn
Fucidine en Bactroban.
Ook een zwavelkrijtpasta doet het
heel goed, maar die is wit en dat is
weer wat storend voor het gezicht.
Over het algemeen is het niet nodig
om antibiotica te slikken. De huid
geneest zonder littekens achter te
laten.

Anneke Dalinghaus, huisarts
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Impetigo of te wel krentenbaard
De zomer was tropisch in Nederland en iedereen genoot buiten van een
heerlijke vakantie. Maar er waren ook wat vervelende kwalen, die
samenhingen met dit on-Nederlandse weer! Zo kwamen er veel
kinderen met een krentenbaard op het spreekuur. 

Via internet zit je zo aan de
andere kant van de wereld.
Maar zover hoef je het heus
niet te zoeken. 

Op internet vind je namelijk

ook je eigen wijk:
www.gijzenrooi.nl! Daar zie je
aankondigingen en (foto)-
verslagen van wijkactiviteiten,
nieuws van het bestuur,
informatie over de historie van

de omgeving van Gijzenrooi en:
alle Gijzenrooise Zegjes sinds
december 2000. Surf dus een
wat dichter bij huis en wel naar
gijzenrooi.nl!

Surfen door je eigen wijk! Kijk eens op gijzenrooi.nl

http://www.gijzenrooi.nl/
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Historie
De vroegste, geschreven historie
van de gehuchten Genoenhuis en
Gijzenrooi dateert van 1381, maar
al in de vroege middeleeuwen
werd hier landbouw bedreven. In
Genoenhuis zijn zelf overblijfselen
aangetroffen uit de Romeinse en
Frankische tijd. Beide gehuchten
zijn er twee van een zestal, dat in
1526 voor het eerst Zesgehuchten
wordt genoemd. Dit behoorde tot
de heerlijkheid Heeze-Leende-
Zesgehuchten. Kerkelijk gezien viel
Zesgehuchten onder Geldrop. Tot
de Vrede van Munster in 1648 ging
men naar de kapel van Riel.

Handelswegen
Genoenhuis is waarschijnlijk
ontstaan uit enkele hoeven.
Genoenhuis en Gijzenrooi lagen
aan belangrijke handelswegen: van
Eindhoven over Zesgehuchten
langs de Paassense Hut naar Heeze
en van Aalst langs de Aalster Hut
over het Weverspad naar Geldrop. 
Genoenhuis lag rondom het
kruispunt van de weg die van de
Meel naar de Papenvoort liep, en
de oude weg van Aalst naar
Geldrop. Hier lag de hoeve van het
klooster Mariënhage te Eindhoven.
De kloosterlingen van dit convent
begaven zich naar deze hoeve om
vanaf daar turf te gaan steken in de
'Kloosterputten' nabij het 'Groote
Huisven'. Deze hoeve en het goed
ter Heesterbeke waren de

belangrijkste gebouwen van het
gehucht. De huisjes eromheen zijn
waarschijnlijk lemen hutten
geweest. Dergelijke woningen
stonden er nog aan het begin van
de twintigste eeuw.

Belangrijk huis
Tussen Genoenhuis en Gijzenrooi
waren heidevelden en moerassen.
De laatste, in de buurt van de
Paassense Hut, zijn pas eind vorige
eeuw drooggelegd. De akkerlanden
van Genoenhuis lagen in de
richting van Hoog-Geldrop en het
Zand, terwijl die van Gijzenrooi
rondom het gehucht te vinden
waren en vooral nabij de Zegge.

Genoenhuis zou, als we op het
woord afgaan, ontstaan zijn uit een
vrij belangrijk huis. Het is niet
onmogelijk dat dit 'Ter
Heesterbeke' zou zijn. Voor 1500
lagen hier namelijk "een hoog- en
een neerhuysinge". Uit diverse
onderzoeken is ons gebleken, dat
men onder "hooghuysinge" een
versterkt, adellijk woonhuis
verstaat. Vaak is het een versterkte
boerderij, want in die jaren was een
boer niet al te zeker van zijn
veiligheid. Opvallend is het dat in
die tijd veel van deze

"hooghuysingen" in handen
kwamen van de familie De Rover.
Genoemd gebouw in Genoenhuis
heette "Geen Nieuwenhuys", wat
betekent "dat nieuwe huis". Later
heette dit gebied "Geen
Ouwenhuys", wat verbasterd werd
tot Geenouwenhuys, Genoenhuis
of, in het Geldrops dialect,
Genonnis.

>>

De buren van Gijzenrooi

Het gehucht Genoenhuis
Aan gene zijde van de Gijzenrooise Zegge, even voorbij het
oorspronkelijke gehucht Gijzenrooi, ligt het aloude gehucht
Genoenhuis dat samen met Gijzenrooi, Hoog?Geldrop, Hulst, Hout
en Riel eens de gemeente Zesgehuchten vormde. Ingesloten door een
betonnen geluidwerende muur van de A67 en de oprukkende
nieuwbouw van Geldrop is van het oorspronkelijke gehucht slechts
weinig bewaard gebleven.
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Doordat het aantal inwoners van
Genoenhuis en Gijzenrooi steeg,
nam ook het aantal huizen toe. In
1740 is Genoenhuis op zijn grootst.
Het omvat dan 24 huizen.
Gijzenrooi bereikte zijn hoogtepunt
ongeveer tien jaar eerder met
slechts 13 woningen. De situatie
hier blijft vrijwel onveranderd tot

aan het begin van de vorige eeuw.
Het verval van Genoenhuis dateert
van omstreeks 1750. De reden
daarvan is dat de toen bestaande
huizen voor meer dan de helft te
oud waren, terwijl de nietige,
lemen huisjes in de loop van de
jaren gesloopt werden. Meer dan
een eeuw lang werd er niets
bijgebouwd en omdat de bestaande
woningen eind negentiende eeuw
vrijwel alle meer dan tweehonderd
jaar oud waren en praktisch
onbewoonbaar, is toen al een begin
gemaakt met het slopen van enige
huizen. Als begin twintigste eeuw
de uitbreiding van Genoenhuis
hervat wordt, treft men er nog
maar weinig echt oude boerderijen
van vóór 1750 aan.
Doordat Hoog-Geldrop na 1868 in
aanzien toeneemt vanwege de

bouw van de kerk, verliezen beide
gehuchten steeds meer aan
betekenis. 

Nog bestaande, waardevolle
gebouwen
We volgen een bepaalde route om
de betekenis en de waarde van
enkele gebouwen in Genoenhuis

aan te geven. We beginnen onze
tocht aan de Genoenhuizerweg
vanuit Hoog-Geldrop en passeren
nummers 5, 7 en 2. Deze woningen
liggen vanuit Gijzenrooi gezien aan
de overzijde van de Gijzenrooise
Weg, waardoor ze nu geïsoleerd
liggen van de rest van Genoenhuis.

Genoenhuizerweg 5
Dit is een van de oudste
boerderijen in het beschreven
gebied. Haar oorsprong ligt in de
zeventiende eeuw. De huidige
vorm is het product van een
wijziging uit 1849. Zij bezit
historische waarde omdat hier
driemaal een burgemeester van
Zesgehuchten woonde en het
huis bijna een eeuw lang als
kaarsenmakerij bekend stond. Uit
bouwkundig oogpunt is deze

boerderij van betekenis, omdat zij
sinds 1849 niet meer ingrijpend
verbouwd is. Bovendien zijn er nog
zeventiende-eeuwse resten
aanwezig. Deze en de ernaast
gelegen boerderij,
Genoenhuizerweg 7, liggen mooi
verscholen achter een heg. Tussen
beide gebouwen staan enige
bomen, die het geheel nog
verfraaien. 

Genoenhuizerweg 7
Deze langgevelboerderij, daterend
uit 1878, ligt op de resten van een
oudere woning. In de loop der
jaren is ze vrijwel ongewijzigd
gebleven en is van de vorige
boerderij niet weg te denken. Ze
heeft landschappelijke,
bouwkundige en historische
waarde.

Genoenhuizerweg 2
Deze boerderij ligt aan de overkant
van de weg. Ze dateert uit begin
twintigste eeuw. De woning is
recentelijk gerenoveerd.

We steken de Gijzenrooise Weg
over en lopen honderd meter
Genoenhuis in. Links is alleen de
nieuwbouw van Geldrop zichtbaar.

Genoenhuis 21
Deze boerderij werd in 1916
gebouwd op de plaats van een
eeuwenoude woning. De stijl is
traditioneel. Het complex heeft
vooral landschappelijke waarde.

>>

In eerdere nummers van het Gijzenrooise Zegje
staat de historie van Gijzenrooi en Tivoli
beschreven.
In de rubriek 'De buren van Gijzenrooi' zijn
artikelen verschenen over Riel en Schuttersbosch.
Al deze artikelen kunt u teruglezen op de
website van Gijzenrooi, www.gijzenrooi.nl, in de
rubriek Buurt / Historie.

Genoenhuis 5
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Genoenhuis 31
Aan onze linkerhand treffen we
deze boerderij uit 1859 aan.
Oorspronkelijk behoorde ze bij
voornoemde. Vlak langs de begane
weg ligt onder een groep beuken
een oude, houten zogenaamde
schop, een open
gereedschapsschuur. Terwijl de
woning driemaal verbouwd werd,
zijn stalgedeelte hiervan en schop
nog origineel. De woning is van
alle zijden bekeken zeer goed in
harmonie met het landschap. Het
woongedeelte is van latere datum. 

Genoenhuis 2a
Ligt iets terug aan de rechterkant
van de weg. De kleur van deze
boerderij vloekt nogal met het
landschap.

Genoenhuis 2
Samen met voornoemde vormde
deze woning oorspronkelijk één
boerderij, waarvan de laatste de
schuur was, en staat op de
fundamenten van de hoeve van het

klooster Mariënhage (te
Eindhoven). Genoemde hoeve is
nog niet zo lang verdwenen en in
de huidige boerderij zijn nog resten
van de hoeve aanwezig.
Deze boerenwoning en Genoenhuis
31 zijn mooi gelegen aan het
kruispunt van het Weverspad naar
Aalst en de weg naar Gijzenrooi. 

Genoenhuis 33 en 37
We gaan nu in de richting van de
A67-brug. De beide boerderijen aan
onze linkerzijde zijn niet van
waarde. Ze zijn recent en vooral de
eerste (33) bederft het aanzien van
het gehucht. De andere ligt achter
een boomgaard. 

Genoenhuis 49
De huidige langgevelboerderij is in
1870 gebouwd en heeft zowel
landschappelijke als bouwkundige
waarde.

Genoenhuis 12
De laatste boerderij vóór de brug
dateert uit deze eeuw en heeft dus
geen bijzondere waarde.

Genoenhuis 4
Dit verder afgelegen huis is
eveneens in onze eeuw gebouwd
en heeft alleen landschappelijke
waarde. Het is gelegen aan het
Weverspad naar Aalst en valt
buiten de kern van onze beide
gehuchten.

Genoenhuis 49

Genoenhuis 31


