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Ontsteking kerstboomverlichting
op 13 december

Op zaterdag 13 december wordt om 19.00 uur de
bekende 'kerstboom' met zijn vele lampjes bij
de vijver aan het Diepmeerven weer ontstoken.

De bewonersvereniging Tivoli kwam met het
voorstel om dit jaar samen kerstmis in te luiden en
de kerstactiviteiten gezamenlijk te organiseren;
onze 'buren' van Tivoli zijn er dus ook. De
ontsteking wordt opgeluisterd door het
Donjokoor. Aansluitend zijn er weer kerstkransjes,
chocolademelk en glühwein.

Sinterklaas opnieuw in de wijk
Ga er maar aan staan: een paar honderd jaar oud en dan een volle dag actief in
Gijzenrooi. Een volle dag! En dat terwijl in heel Nederland kinderen halsreikend
uitzien naar zijn komst. De kinderen in Gijzenrooi zijn boffers!

Net zoals vorig jaar kwam Sint in een mooie koets, omringd door een paar
enthousiaste Pieten. Geduldig gingen zij de straten van Gijzenrooi af om cadeautjes te
bezorgen. Ruim honderd kinderen werden door de Sint blij gemaakt! En wat een
geheugen, hé? Van ieder kind wist hij wat leuks te vertellen. Nee, niet allemaal uit het
hoofd natuurlijk. Daarvoor heeft Sint het grote boek.

Het was een beetje somber en
fris, deze zaterdag 22
september, maar het bleef
gelukkig droog. En de hele dag
werd Sint omringd door de
goede zorgen van
wijkbewoners, Janco, Jeanne,
Godry, Hans en Marc. Namens
alle kindjes en ouders: heel erg
bedankt! En nou maar hopen
dat de schrijver van dit stukje
niemand vergeten is. Hij heeft
namelijk niet zo'n mooi groot
boek als Sinterklaas….
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'Organiseer ook eens iets voor de
oudere jeugd in de wijk', kregen
collectanten van de
Bewonersvereniging geregeld te
horen toen zij vorig jaar de
contributie kwamen innen. Dat was
niet aan dovemansoren gericht. De
commissie Activiteiten verruilde
dit jaar de fietstocht - toch altijd
goed voor een grote opkomst, zelfs
bij slecht weer - voor een Zeskamp.
Elf teams schreven zich in, met
deelnemers in leeftijd variërend
van ongeveer tien tot vijftig jaar.
Veel jeugd en redelijk veel vaders.
Helaas waren de moeders
ondervertegenwoordigd. Jammer,
zeker voor de mannen, want die
hadden graag wat meer
vrouwelijke buurtgenoten in actie
gezien bij het natte sponzen
vangen en het buikschuiven op een
met zeepsop ingezeepte glijbaan.
Nu lieten menig moeder zich pas
zien toen de barbecues werden
ontstoken. Op zich best begrijpelijk,

want ook dit jaar
was de
uitgebreide en
smakelijke
buurtbarbecue bij
zomerse
temperaturen een
feest op zich.

Complimenten
Er was een team
van vaders ('De
ideale
schoonzonen') die
wel even de
Gijzenrooi-trofee

zouden komen opeisen. Nee dus.
Alleen het onderdeel 'auto trekken'
was een prooi voor deze grote,
sterke kerels. Als het aankwam op
vernuft, inzicht en behendigheid,
moesten zij de tieners, de Peanuts
voorop, voor zich dulden. Dat
wordt trainen heren, voor de editie
van 2004. We beginnen meteen na

nieuwjaar met afvallen en
duurloopjes, afgesproken? 
Complimenten allerwegen voor de
commissie Activiteiten, die
opnieuw een bijzonder geslaagde
activiteit wist te bedenken en te
realiseren. Dit moest maar een
goede traditie worden.
Complimenten en bedankjes ook
voor alle vrijwilligers die op welke
manier dan ook helpen
meegeholpen aan het welslagen
van deze leuke wijkdag.

1.  Peanuts  340 pnt
2.  De zatlapjes 300 pnt
3.  Korea United 295 pnt
4.  De ideale schoonzonen 291 pnt
5.  De giebelgrietjes 276 pnt
6.  De Gijzenroosjes 264 pnt
7.  De kampioentjes 253 pnt
8.  De ven-tjes 251 pnt
9.  De turboos 236 pnt
10. The Thunderdevils 230 pnt
11. De Smurfen 214 pnt

De Gijzenrooi-trofee ging derhalve
naar Peanuts, de beker voor het
beste jeugdteam was voor De
Giebelgrietjes.

Jeugdteam Peanuts eist eerste Gijzenrooi-trofee op

Eerste Zeskamp groot succes
Schitterend zomerweer, een kleine honderd bloedfanatieke
deelnemers en enthousiaste supporters: de eerste Zeskamp was een
daverend succes. Hartverwarmend was de inzet, groot was de lol en
luid was het gejuich van de Peanuts bij de uitreiking van de eerste
prijs.
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In licht benevelde toestand trok ik de
deur achter me dicht. Het was een
leuke avond geweest met
buurtgenoten. Spannende film, leuke
conversatie, lekkere hapjes: perfect
ontspannen begin van het weekend.
'The Ring' speelde nog door mijn
hoofd, vooral de scène waarin het

meisje in de kast wordt gevonden. 
Buiten was het aangenaam fris. Het
smalle strookje trottoir langs het
Buurtven leek nog smaller dan anders.
Behoedzaam lopend vanwege het
immer loerende gevaar van dierlijk
ongemak op de stoep liep ik naar huis. 

Ze lag al te slapen. Ik probeerde zo stil
mogelijk te doen, ging zacht op de rand

van het bed zitten en legde mijn
rechterbeen op mijn linkerknie om de
veters los te maken. Plots vergat ik al
mijn goede voornemens om haar rustig
te laten slapen. Voor ik er erg in had,
was een hartgrondige vloek aan mijn
lippen ontsnapt. En nog een. 
Het inmiddels lichtelijk gistende

mengsel van alcohol en olijven drong
zich op richting keelsgat en met moeite
kon ik een kokhalsneiging de kop
indrukken. De walm die als een
fileermes door mijn neus sneed en onze
slaapkamer vulde, maakte mij haast
onpasselijk.

Ik snelde naar de badkamer, waar ik
nog immer mopperend de kraan op

mijn schoenzool zette. Het zette geen
zoden aan de dijk; ik ontkwam er niet
aan om met mijn vingers de fecaliën
die zich pal achter de hak hadden
verschanst weg te peuteren. De avond
wordt meestal herinnerd aan het
slotakkoord en dit akkoord klonk zwaar
dissonant.

's Ochtends kreeg ik nog een toetje
geserveerd. Om de andere traptree zat
een bruine vlek; mijn linkervoet was de
dans grotendeels ontsprongen.
Voorzichtig naderde ik met mijn neus
de aangedane plekken. Geen twijfel
mogelijk; hondenpoep. Weer naar de
badkamer, ditmaal met een washandje.
Waren de kinderen eindelijk zindelijk
en dan dit weer.

Wist u dat onze gemeente sinds dit
voorjaar een heus hondenpoepbeleid
kent? Het heeft jarenlang op zich laten
wachten, omdat het tot voor kort
ontbrak aan BOA's; buitengewone
opsporingsambtenaren. Nu zouden ze
er wel zijn. Heeft u ze al eens gezien?
Ik niet. Het slappe, onduidelijke en
inconsequente beleid van de gemeente
zorgt op zijn minst voor verwarring.
Maar over één punt bestaat geen
twijfel: hondenpoep hoort niet op de
stoep. Neem een zakje mee en ruim het
op. Of voed je hond op en leer hem zijn
keutel in te houden totdat het speciaal
aangelegde hondentoilet is bereikt.

Die nacht, voor ik in slaap viel, vroeg
ik mij af wie zich hondser gedragen: de
honden of hun baasjes.

Gijsz

(Column)

Honds
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Speelvoorzieningen
In het vorige Zegje schreef ik dat
de gemeente c.q. het stadsdeel-
kantoor nog steeds niet gereageerd
had op onze brief van 4 juli waarin
wij vroegen om realisatie van de
nieuwe speelvoorziening
Bunderkensven, uitbreiding van de
speeltoestellen aan het
Schaapsloopven en herplaatsing
speelvoorziening Raatven.
Inmiddels hebben wij - na het
nodige getouwtrek - een antwoord
gekregen op onze vragen. Het
komt erop neer dat de realisatie
van een en ander door allerlei
bureaucratische regels niet zomaar
mogelijk is. Wie zei ook al weer dat
het allemaal eenvoudiger moest?
Daar is bij de gemeente Eindhoven
helaas nog weinig van te merken.
De commissie Belangenbehartiging
is op dit moment druk bezig om
toch op korte termijn iets van onze
wensen gerealiseerd te krijgen. Wij
houden u op de hoogte.

Kinderdagverblijf
Voorlopig ligt het terrein aan het
Bunderkensven nog braak. Een
paradijs voor alle honden die eens
lekker rond willen rennen.
Aan ons bestuur zijn nog geen
plannen bekend over aanvang van
de bouw van het kinderdagverblijf.
Het terrein is bestemd voor
bijzondere bebouwing. Dus als het
kinderdagverblijf niet door zou
gaan, komt er zeker een andere
bestemming voor dit terrein. We
wachten af, en tot dan hebben de

hondjes in ieder geval hun uitlaat...

We zijn op de wereld om mekaar…
In de gemeente Geldrop in de wijk
Hulst vatte een aantal enthousiaste
mensen het plan op een
bewonersvereniging op te richten.
Zij zochten contact met ons en
maakten dankbaar gebruik van

onze ervaringen en de informatie
die wij voor het grootste deel reeds
op papier hebben. De schriftelijke
en persoonlijke contacten met hen
hebben ertoe geleid dat er nu in de
wijk Hulst (in Geldrop) een
vereniging opgericht is waar wij in
Gijzenrooi model voor hebben
gestaan. Daar zijn we best een
beetje trots op. Wij wensen de
bewonersvereniging Hulst vanaf
deze plaats véél succes toe.

Bijeenkomst duurzaamheid
Op 16 oktober zijn we met twee
mensen van het bestuur naar een
minisymposium over
duurzaamheid in relatie tot het
milieu geweest. De middag was
georganiseerd door wethouder
Kuppens. Het was een interessante
middag waarin het natte gebied
aan het Kanunnikensven mede
onderwerp van gesprek was. Toen
we na afloop richting Gijzenrooi
fietsten, beseften we dan ook eens
te meer hoe dicht we bij de natuur
wonen en wat een mooi plekje

Gijzenrooi toch is.
Wist u trouwens dat je bij het
Milieu Educatiecentrum een
regenton kunt kopen? Per regenton
gaat 5 euro naar waterprojecten in
ontwikkelingslanden.

>>

Van de Bestuurstafel

Geen nieuws; goed nieuws?
Is geen nieuws goed nieuws? Dan is er goed nieuws over het geplande
kinderdagverblijf aan het Bunderkensven en de gevraagde
speelgelegenheden aan datzelfde Bunderkensven, het Schaapsloopven
en het Raatven. Verder is er nieuws over komende activiteiten en
wisselingen in de wacht. Voorzitter Truus van Vessem praat u bij.
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Kerstmis is om samen te vieren
Op zaterdag 13 december wordt
om 19.00 uur de bekende boom bij
de vijver weer met héél veel
versierde lampjes, chocolademelk
en glühwein feestelijk onthuld,
omlijst met gezang door het
Donjokoor. De bewonersvereniging
Tivoli kwam met het voorstel om
dit jaar samen kerstmis in te luiden
en de kerstactiviteiten gezamenlijk
te organiseren. Wij als bestuur
voelden wel voor dit initiatief. Wij
hopen dat alle Gijzenrooise mensen
en mensjes samen met onze buren
van Tivoli aanwezig zullen zijn bij
de start van deze meest sfeervolle
periode van het jaar. 

Wat hebben wij met de
Kruidenbuurt?
Nou, wij hebben er natuurlijk niets
mee, of toch wel... Enfin, u weet
dat deze buurt helemaal op de
schop gaat. Het kan natuurlijk nog
wel even duren, maar het is toch
wel aardig om zo af en toe te
vermelden wat de plannen zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat er op de
hoek van de Heezerweg tegenover
de school ''de Zevensprong'' een
appartementengebouw komt van
maar liefst 12 verdiepingen hoog?
Toch even wennen denk ik..

Er is een tijd van komen…
Nicole Bregman, een gewaardeerd
bestuurslid van de commissie
Belangenbehartiging, is gestopt
met haar activiteiten voor de
vereniging. Vanaf deze plaats
bedanken wij haar voor haar inzet
en wensen wij haar voor de
toekomst alle succes toe.
Zelf zal ik in april 2004 ook mijn
werk voor de vereniging
beëindigen. Met voldoening kijk ik
op de afgelopen vier jaar terug. Ik
ben blij zoveel enthousiaste en
betrokken mensen in Gijzenrooi te
hebben leren kennen.

Wij begroeten…
Zomaar meldden zich weer enkele
enthousiaste mensen aan. Zij
wilden welkomstpakketten
rondbrengen of een functie in het
bestuur.
Dat was niet aan dovemansoren
gericht. En dus begroeten wij:
Monique Elst (Diepmeerven 36 );
zij gaat als bestuurslid de vacature
in de commissie
Belangenbehartiging invulling
geven. Gezina Derks
(Bunderkensven 2) wil de
welkomstpakketten persoonlijk
gaan rondbrengen. Ad de Cock ten
slotte (Diepmeerven 54) wil dit o
zo dankbare werkje ook gaan doen.
Monique, Gezina en Ad, veel
succes gewenst en alvast bedankt
voor jullie inzet.

Wat een feesten komen eraan!
Lampionnen verlichtten,
Sinterklaas is langs geweest en de
kerstverlichting komt ook alweer
uit de doos. Gijzenrooi bruist van
actie. Doet u ook mee? Tot ziens, en
alvast fijne feestdagen gewenst.

Truus van Vessem, voorzitter



Op 21 september jongstleden
vierden we in de wijk weer een
gezellige Vennendag. Dat viel dit
jaar wederom samen met de
autovrije dag in Eindhoven. Om
13.00 uur gingen er in totaal 35
groepen van start voor de
fotopuzzelspeurtocht. Een mooie
route door de wijk waarbij 8 foto's
gevonden moesten worden en 2
vragen beantwoord. Vooral de
vraag over de bereikbaarheid van
de huisarts op 9 oktober 2004
zorgde voor veel hoofdbrekens.
Tsja, dat schrikkeljaar hé? 

Voor de kinderen waren er leuke
raadsels op te lossen, onder andere
over de populaire shin chan. Ook
dachten bijna alle kinderen dat je
een halve kuil kunt graven… Vanaf
14.00 uur vermaakten zich zo'n 135
kinderen op de diverse spring-
kussens. Voor de kleintjes was er
een apart springkussen, zodat zij

niet onder de voet werden gelopen.
Ook de (wat oudere) jeugd werd
niet vergeten. Zij konden proberen
een bal in een basket te gooien

terwijl ze aan een elastiek zaten.
Dat viel niet mee! En op de
obstakelbaan was het steeds een
drukte van belang. 

Verder konden er spelletjes gedaan
worden, werden er kinderen
geschminkt en kon er gestoepkrijt
worden op het afgezette stuk
straat. De ouders vermaakten zich
ondertussen op het terras. Het
weer werkte goed mee en de
meeste mensen lieten zich een ijsje
dan ook goed smaken toen aan het
eind van de middag de ijscoman
langs kwam. Kortom een zeer
geslaagde middag, mede dankzij
de inzet van vele vrijwilligers,
waarvoor onze hartelijke dank!

>>
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Vennendag opnieuw warm en beregezellig
Het lijkt wel of de Vennendag ieder jaar gezegend is met hoge
temperaturen. Ook dit jaar was het prachtig weer. De springkussens
waren een doorslaand succes en de ijscoman deed prima zaken.
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De prijswinnaars waren:
Puzzeltocht:
1e prijs Fam. Weijtens, Eijerven 30
2e prijs Fam. Rademakers, 

Raatven 64
3e prijs Lars Schonenberg en Guido Hendriks,

Zwanenven/Kraanven

voor de eer:
Fam Ram, Fam. Obbink en Fam. Somers

Raadsels:
Jeroen Ram, Lars Weijtens en Koen Jansen

Stoepkrijten:
Marissa Groels

Kijk voor een uitgebreide fotoreportage
op www.gijzenrooi.nl onder de rubriek
Activiteiten en dan onder 2003:
Vennendag. 
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Gaat u verhuizen naar een woning
buiten Gijzenrooi? Meld het ons!

Dan kunnen wij de nieuwe
bewoners tijdig welkom heten.

Natuurlijk kunt u het ons ook
doorgeven als u nieuwe buren
heeft of krijgt. Mail naar
ledenadmin@gijzenrooi.nl of geef
een briefje af op Raatven 60. 

Alvast hartelijk bedankt voor de
medewerking!

Mieke van Kuijk, penningmeester

Het was dit jaar volop genieten van
een heel mooie, maar vooral ook
droge zomer. Maar ook nu, in de
herfst, is het mooi in Gijzenrooi.
Mijn dierbaarste plek is het
laaggelegen natuurgebied,
grenzend aan het Kanunnikensven
en Bunderkensven. De foto, die een
paar jaar geleden door mij is
genomen vanuit mijn tuin, geeft
daar een heel duidelijk beeld van.
Een paar jaar geleden nog tijdens
de zomer, maar ook de afgelopen
winter nog, was dit natuurgebied
veranderd in een prachtig
watergebied. Waarom voortaan niet

te spreken over het Gijzenrooiven? 

Heel veel verschillende
watervogels kwamen op dit gebied
af. Mede door de droge zomer en
vooral ook door de angst voor
wateroverlast in de wijk heeft de
pompinstallatie, bedoeld voor de
afwatering, mijns inziens dit
voorjaar te lang gedraaid, zodat dit
unieke natuurgebied dit jaar veel te
droog is gebleven. Vooral de vele
watervogels zijn weggebleven. Ik
denk dat het hoog tijd wordt dat,
als we met z'n allen dit unieke
waterrijke natuurgebied willen

blijven behouden, er een duidelijk
beleid komt met betrekking tot de
gewenste waterstand in dit
laaggelegen gebied. 

Ik wil daartoe met een aantal
buurtbewoners een
platform/werkgroep vormen voor
het behoud c.q. het terugbrengen
van het water van dit unieke
Gijzenrooiven. Voor alle
duidelijkheid: ik sta ook open voor
de wateroverlast in de wijk, maar
deze heeft mijns inziens maar
zijdelings te maken met het water
dat in dit laaggelegen gebied kan
blijven staan c.q. in stand kan
worden gehouden. Samengevat
pleit ik voor een nieuwe werkgroep
die ik graag wil starten voor de
instandhouding/weer laten
ontstaan van het Gijzenrooiven,
naast de reeds bestaande
werkgroep voor de wateroverlast
in de wijk. De belangen van beide
groepen zijn mijns inziens niet
strijdig en daarom pleit ik ervoor
dat beide groepen vanuit de buurt
hun inbreng kunnen hebben naar
de gemeente en het Brabants
Landschap. 

Ik denk dat deze oproep een
agendapunt verdient op de
eerstvolgende vergadering van de
buurtvereniging Gijzenrooi. Tot die
tijd kunt u bij mij terecht om dit
initiatief verder vorm te geven.

Herman Racer Palthe
Bunderkensven 35
(040) 212 20 46

Een paar jaar geleden stond er in de zomer nogal wat water op het
weiland aan het Kanunnikensven. Dat trok vogels van allerlei pluimage
aan. Herman Racer Palthe zag ze graag terugkeren en maakt zich in dit
ingezonden artikel sterk voor een hogere waterstand en een nieuwe
werkgroep. 

Het behoud van het Gijzenrooi-ven

Verhuizen? Meld het ons!



De cursus bestaat uit 8
bijeenkomsten waarin mannen
kunnen leren koken.
Het eerste gedeelte van de les
bestaat uit een stukje theorie en
worden er thema's behandeld zoals
cholesterol of voedingsvezels.
Hierna gaat men een maaltijd
bereiden. De cursus begint met het
bereiden van een tweegangen
menu. Tegen het einde van de
cursus komt er echter een
uitgebreid driegangen menu op

tafel. Als de maaltijd eenmaal klaar
is, wordt de tafel gedekt en onder
het genot van een drankje en een
gezellig gesprek eet iedereen zijn
maaltijd op. 

De cursus start op donderdag 8
januari 2004 van 17.00-19.20 uur
in het ROC, Sibeliuslaan 2a,
Eindhoven. Er kunnen maximaal
16 mannen deelnemen.
De kosten bedragen  79,50 (incl.
ingrediënten).

Informatie en aanmelden bij Loket
W, Stedelijke
voorzieningen/Centrum, 
Paidja Maridjan, telefoonnummer
040-2656200.
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Kookcursus voor mannen van 55 jaar en ouder

Man in de pan
De tijd dat alleen vrouwen achter het fornuis stonden, is allang voorbij.
Daarom organiseert Loket W Ouderen in januari 2004 een beginners
kookcursus voor mannen vanaf 55 jaar: "Man in de pan".

Haarband gevonden
Gevonden tijdens de Vennendag: een bruine haarband. Te bevragen bij Jeanne Vervest, Eijerven 10, (040)
2112833. 

Forum op website; praat mee!
Sinds kort is het mogelijk om op de
website van de vereniging
(www.gijzenrooi.nl) te reageren op
gebeurtenissen in de buurt of op
artikelen in het bewonersblad
Gijzenroois Zegje, of oproepen te
plaatsen die betrekking hebben op de
wijk. 
Iedere bewoner van Gijzenrooi kan een
bericht achterlaten, eventueel vergezeld
van een plaatje of foto. Ga naar de
website en kies voor 'Forum'.
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Posthut "De Aalsterhut"
De posthut "De Aalsterhut"
ontleent haar bestaan aan de
postroute van Eindhoven naar
Hamont die er passeerde. De
oorspronkelijke
posthut werd in
1717 gebouwd.
Deze schuilplaats
voor reizigers en
koetsiers was een
prachtig stenen
huis, wat in die
tijd uitzonderlijk
was.
De oorspron-
kelijke en officiële
naam van de
herberg,
Aalsterhut,
suggereert dat de
herberg op
Aalster
grondgebied lag.
Niets is echter
minder waard.
Het gebied tot aan het Meeuwsven
behoorde tot het gehucht
Gijzenrooi, dat weer onderdeel
uitmaakte van de gemeente
Zesgehuchten. Het werd ook wel
aangeduid als laatste of dertiende
huis van Gijzenrooi. Vanwege het
feit dat de posthut zo dicht bij
Aalst lag, kreeg deze hut al gauw
de naam Aalsterhut.

De volksnaam "Hut van Mie Pils"

dateert van 1890 en verwijst naar
de eigenaarsvrouw  Johanna Maria
van den Broek uit Leende. Zij
huwde in 1889 met Jef Peels. Haar
voornaam Maria werd afgekort tot

Mie. Bij haar huwelijk verloor ze
haar meisjesnaam. Voortaan ging
ze door het leven als Mie Peels,
waarbij Peels in het Brabants als
Pils wordt uitgesproken.
Jef Peels had de Aalsterhut van zijn
vader Jan Peels geërfd, die het in
1864 had gekocht. De familie Peels
exploiteerde niet alleen de herberg,
ze woonde er ook in. 
Jef, zelf een ongemotiveerde en
ongeïnteresseerde boer, bemoeide

zich niet veel met de
bedrijfsvoering van de herberg. Hij
liet dat liever over aan zijn vrouw
Mie, die haar klanten altijd gastvrij
ontving. Jef kwam eigenlijk alleen
in de herberg als hij door de gasten
werd uitgenodigd op een borrel.
De kinderen van Jan en Mie
groeiden op onder de toog.

Primitieve slordigheid
Het was vooral de primitieve
slordigheid van de herberg waarop
veel nieuwsgierigen afkwamen.

Hygiëne was er ver
te zoeken. De
herberg stond dan
ook bekend om zijn
vuiligheid. Bier
werd niet getapt.
Mie haalde het uit
een vaatje in de
kelder. Ze werd
legendarisch door
het ene glas
waarmee zij haar
klanten van bier
voorzag.
De koeien en
varkens die het
menu van de
familie moesten
aanvullen en de
herbergkeuken

moesten bevoorraden, werden door
Jef zwaar verwaarloosd. Ook de
etenswaren die Jef op de markt in
Geldrop kocht, moesten van de
goedkoopste dus minste kwaliteit
zijn. De gasten in de herberg
merkten hiervan echter weinig,
omdat op de menukaart slechts
gebakken ei van kippen die in en
rond de herberg scharrelden,
bokkezult of wat soep prijkte.

>>

De buren van Gijzenrooi

De Hut van Mie Pils
Een wandelingetje vanuit Gijzenrooi over de Groote Heide (45 minuten
gaans) leidt u vaak onbewust naar de "Hut van Mie Pils". Ook fietsers
van de Gijzenrooi-route kunnen niet om de Aalsterhut heen zonder
even aan te leggen voor een trappist. Wat echter weinig terrasbezoekers
zich realiseren, is dat de oorspronkelijke "Hut van Mie Pils" aan de
overzijde van de weg lag en dat slechts nog enkele
fundamentfragmenten herinneren aan haar roemloze verleden.
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Ligging
De Aalsterhut lag eenzaam en
afgelegen maar wel aan enkele
belangrijke wegen door de heide.
In de omgeving van de herberg
verbonden rulle zandpaden de
plaatsen Eindhoven, Leende, Aalst,
Valkenswaard en Zesgehuchten te
voet, per kar of deels per
postwagen met elkaar. De  hut lag
ook aan het oude weverspad
waarover Aalster wevers met hun
grote pakken op de rug hun weg
volgden van Geldrop over
Genoenhuis en Gijzenrooi naar
Aalst en Waalre. Daarnaast werd
de herberg bezocht door
schaapsherders en turfstekers die
hun inkomsten probeerden te halen
uit de schrale heidegronden, maar
ook door de vele landlopers en
stropers die 's nachts in de stallen
van de herberg of in de hooimijt
een onderdak vonden. Op
zondagen en marktdagen werd de
Aalsterhut wel bezocht door
inwoners van Aalst, Zesgehuchten
en Leende, aan wiens kinderen Mie
graag chocolade verkocht. 

Verval
Van een moord op de kermis van
Geldrop in 1916 werden al snel
enkele zwervers verdacht die de
hut frequenteerden. De reputatie
als rovershol pakte niet gunstig uit
voor de klandizie van de herberg
en bezoekers uit Zesgehuchten en
Aalst bleven steeds vaker weg. Ook
de soldaten, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog op de heide bij de
hut waren gelegerd voor een
oefening, bleven bij de hut weg.
Mina, een dochter van Jan en Mie,
ging met een kruikje jenever en
enkele Kwatta's naar de soldaten
om zo nog een centje bij te
verdienen. 
Mie raakte verlamd waardoor haar
dochter Mina haar regelmatig
moest bijstaan in de exploitatie van

de herberg. Door achterstallig
onderhoud raakte de Aalsterhut
echter flink in verval. Een zijgevel
stortte in, de overige vertoonden
grote scheuren en binnenmuren
moesten worden gestut. In 1920
overleed Jef Peels, waarna Mie en
haar kinderen in 1925 de
Aalsterhut te koop aanboden.
Baron van Tuijll van Serooskerken,
die de omliggende landerijen al
bezat, kocht de grond met de
bouwval op.

Enkele jaren daarvoor had de
Baron al aan de overzijde van de
weg, tegenover de hut, een nieuwe
boerderij laten bouwen, die
bewoond werd door de familie
Munckhoff. Deze nam de horeca
van Mie Peels over en veranderde
hun boerderij in een herberg. In
1950 werd het weer boerderij,
waarna de huidige "Hut van Mie
Pils" werd gebouwd.
Het bouwval werd verder
afgebroken of leeggeplunderd.
Heden herinneren slechts nog
enkele door de natuur

overwoekerde resten van het
fundament van de oude Aalsterhut
aan de ligging van de oude
herberg.
Mie Pils overleed te Aalst, toen al
gemeente Waalre, op 30 augustus
1928. In Aalst staat nog een
standbeeld van haar.

Reconstructie
In 1997 is het idee opgevat om de
oude hut te herbouwen. De
gemeente Waalre zorgde voor een
kapvergunning voor de bomen die
tussen de fundering staan. De
Eindhovense stadsarcheoloog Nico
Arts zou er aan het werk gaan en
Stichting Waalres Erfgoed zou de
regie omtrent de reconstructie in
handen nemen.
Dit initiatief werd uiteindelijk
tegengehouden door
grondeigenaar Van der Meeren,
maar inmiddels staat deze ook
weer positief tegenover het idee.



(Advertentie)

U wilt op stap? Cezanne wil oppassen!
Hallo, ik ben Cezanne van Geloven, 13 jaar oud, ik woon op Diepmeerven 21
en ik vind het fijn om op kinderen te passen. 

Heb je interesse, bel me dan (040) 2129437.

(Advertentie)

Oppas gezocht
Wij zoeken een oppas na school (zie oproep in forum van de website www.gijzenrooi.nl). Wie kan ons helpen?
Jannie Baken, Familie Hintzen, Kanunnikensven 24.
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Senioren doen vaker dan andere
bevolkingsgroepen een beroep op
de gezondheidszorg. Daarom
stijgt ook het aantal ouderen dat
de tandarts bezoekt. En omdat
ouderen gemiddeld genomen
vaker medicijnen gebruiken dan
jongeren, komen er dus steeds
meer mensen in de tandartsstoel
te zitten die medicijnen
gebruiken. Het is altijd
noodzakelijk om medicijngebruik
te melden aan de tandarts.

Normaal gesproken is het gebruik
van medicijnen geen enkel
probleem. Het kan zijn dat door het
gebruik van medicijnen de
lichaamsfuncties anders werken
dan normaal, maar dat vangt het
lichaam wel op. Echter, de
combinatie van een
tandheelkundige behandeling en
medicijngebruik tijdens of na de
behandeling kan wel voor
complicaties zorgen.

Stress
Tijdens een tandheelkundige
behandeling kan er sprake zijn van
stress voor de patiënt; de
bloeddruk loopt dan op. Ook kan
er tijdens de behandeling een
bloeding in de mond optreden,
bijvoorbeeld bij het trekken van
een kies. In zulke gevallen kan

medicijngebruik van invloed zijn
op de reactie van uw lichaam op de
tandheelkundige behandeling.
Maar ook het geven van een
verdoving in combinatie met

medicijngebruik kan problemen
veroorzaken. 

Als uw tandarts weet dat u
medicijnen gebruikt en welke
medicijnen dat zijn, dan kan hij als
dat nodig is voorzorgsmaatregelen
treffen om te voorkomen dat er
complicaties ontstaan. Het kan ook
nodig zijn dat een behandeling
wordt uitgesteld of dat de tandarts
het beter vindt om even contact op
te nemen met uw huisarts of
specialist om risico's te vermijden
tijdens of na tandheelkundige
behandelingen.

Dus: gebruikt u medicijnen, zeg dit
dan vóór de behandeling tegen uw
tandarts.
Ook als u al langere tijd medicijnen
gebruikt en het voor u al bijna
'normaal' is dat u ze inneemt, moet
u niet vergeten dat even aan de
tandarts te melden.

Jeroen Claes, tandarts in Gijzenrooi

Gebruikt u medicijnen? Meld het de tandarts!
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Bewonersenquête activiteiten 2004

Welke activiteiten vindt u het leukst?
Al jarenlang organiseert de activiteitencommissie van de bewonersvereniging Gijzenrooi
activiteiten in de wijk voor jong en oud. Aan de hand van de resultaten van de enquête
hieronder wil de commissie de interesse onderzoeken voor de verschillende activiteiten die ze
in 2004 wil organiseren.

Om deze activiteiten ook in 2004 te kunnen blijven organiseren, is de commissie ook nog op zoek
naar actieve vrijwilligers die de organisatie van één of meer activiteiten op zich nemen of willen
assisteren bij de uitvoering ervan. Dit kunt U ook op dit formulier aangeven.
Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen in de activiteitencommissie, dan kunt u zich via dit
formulier opgeven:

De volgende activiteit(en) zie ik het liefste in 2004:
[  ] Bingo 
[  ] Paaseieren zoeken 
[  ] Koninginnedag 
[  ] Fietstocht 
[  ] Buurtbarbecue 
[  ] Zeskamp 
[  ] Vennendag 
[  ] Lampionnenoptocht Sint Maarten
[  ] Intocht Sinterklaas
[  ] Ontsteken buurtkerstboom
[  ] Andere activiteiten zoals:

1. …………………………………. 
2. ………………………………….
3. ………………………………….

Ik heb   wel/geen interresse om als vrijwilliger mee te helpen bij een of meerdere actriviteiten:

Naam: ……………………………………..
Adres: ……………………………………..
Tel.:    ……………………………………..

Vul de enquête in, knip hem uit en stop het formulier in de bus op één van de volgende adressen:
· Eijerven 10 of 49
· Kraanven 1
· Schaapsloopven 10
· Bunderkensven 56
· Berkven 9
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Voor het geld hoeft u het niet te
laten, eten in de Jaguar. Een
maaltijd kost 4,- en bestaat uit
soep, hoofdgerecht en nagerecht.
Het eetpunt is in de Jaguarstraat 2
en van maandag t/m vrijdag wordt
daar om 12.00 uur de maaltijd
geserveerd. U bepaalt zelf hoe vaak
en op welke dagen u wilt komen.
De maaltijden die er geserveerd
worden, komen uit de keuken van

het Medisch Centrum Maxima te
Veldhoven (voorheen Sint Joseph
Ziekenhuis). 

Het is mogelijk om een keer mee te
eten om te kijken of het eetpunt u
bevalt. U moet zich daarvoor dan
wel eerst even aanmelden. Loket W
heeft in Eindhoven op
verschillende locaties eetpunten
voor 55 plussers. 

Voor informatie en aanmeldingen
belt u naar Loket W en vraagt naar
u Anja Alink, 
telefoon (040) 297 20 20.

De Jaguar: gezellig eetpunt voor 55 plussers 
Bent u 55 plusser, vindt u het prettig om samen te eten of bent u niet
zelf in staat een verantwoorde warme maaltijd te bereiden? Kom dan
eens eten in Steunpunt de Jaguar aan de Jaguarstraat 2. 

Een uitgevallen vulling is beslist
geen noodgeval. Behandeling
daarvan kan wel wachten tot de
volgende dag of tot na het
weekend. Maar een fikse
nabloeding na een behandeling of
een ongeval is wat anders. Het
verlenen van hulp kan dan niet
redelijkerwijs worden uitgesteld.

0900-KIESPIJN
De tandarts van de
spoedgevallendienst zal u eerst een
paar gerichte vragen stellen om te
beoordelen of onmiddellijk
ingrijpen noodzakelijk is of dat
uitstel tot de normale praktijkuren
haalbaar is. Als het nodig is,
verleent de dienstdoende tandarts
de eerste hulp. In Eindhoven is het

spoednummer 0900-KIESPIJN
oftewel 0900-5437745.
Voor eventuele
vervolgbehandelingen wordt u
naar uw eigen tandarts verwezen.

Jeroen Claes,
tandarts in
Gijzenrooi

Tandpijn: wanneer is het een noodgeval?
Wie buiten de normale werktijden de eigen tandarts belt, kan een
bandje te horen krijgen met een verwijzing naar een
spoedgevallendienst. Uw tandarts heeft dan met een aantal collega's
zo'n dienst opgezet om te zorgen dat patiënten ook in noodgevallen
geholpen kunnen worden. Maar wat is een noodgeval?


