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Activiteitenschema 2004
27 juni: Vennendag en BBQ
19 september: Zeskamp*
7  november: Lampionnenoptocht
28 november: Sinterklaas in de wijk
1 januari: Nieuwjaarsloop met oliebollen

Zet deze data vast in uw agenda !

Voor actuele informatie zie internetsite www.Gijzenrooi.nl en Gijzenrooise Zegje.

* Let op: in het vorige Zegje stond 26 september als datum voor de Zeskamp. Echter, de autovrije zondag is een
week naar voren verschoven en daarmee ook de Zeskamp. Die wordt nu dus gehouden op zondag 19 september.

Haal de fietsen maar uit de garage en
geef ze snel een voorjaarsbeurt. De
skates mogen van zolder want dit jaar
kunnen ook skaters meedoen aan de
tocht der tochten. 

Na een jaar van afwezigheid staat op
zondagmiddag 27 juni de Vennendag met
fiets-, skatetocht en barbecue weer op ons
programma. Vanaf 13.00 uur kan er
vertrokken worden vanuit het Buurtven
(park aan het Schaaploopven/Eijerven). 
De dag sluiten we af met een
buurtbarbecue. Natuurlijk zijn daarbij
ook de niet fietsende/skatende
buurtbewoners van harte welkom. 

Vanaf 15.30 uur kunnen alle
Gijzenrooitjes tot 12 jaar zich uitleven

met stoepkrijt en
meedingen naar de
"beste stoepkrijter van
de wijk 2004"-prijs.
Ook deze activiteit
vindt plaats aan het
Buurtven. Tevens kan
er, geheel vrijblijvend,
gezamenlijk gesport
en gespeeld worden op het Buurtven.

LET OP: je kunt je aanmelden voor de
fiets- / skatetocht en/of de afsluitende
barbecue door het invullen van het
bijgevoegd inschrijfformulier.
Dit formulier moet uiterlijk 19 juni
ingeleverd zijn bij één van de volgende
organisatoren:
Janco Rampart, 
Bernadette v. Rooijen, 
Corien Smits, 

Ook voor nadere informatie kun je bij
hen terecht. 

Vennendag op 27 juni
Fietsen, skaten en barbecuen
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Aan de voorbereidingen heeft het
niet gelegen. We hadden de AH
leeggekocht en hadden genoeg
bingokaarten voor 70 deelnemers.
Ook de plaatselijke middenstand
heeft ons met allerlei prijzen op
een fantastische manier
gesponsord. We waren er klaar
voor….voor dat middagje bingo.

Helaas was de opkomst minimaal.
Welgeteld tien mensen wisten de
weg naar de Reis van de Brandaan
te vinden.
Die mensen hadden wel geluk
want ze vielen meerdere malen in
de prijzen en er was zelfs nog
genoeg voor een afsluitend gratis
rondje. 
Vanaf deze plek bedanken we dan
ook Saskia en Astrid voor hun
inzet. Weinig te doen, toch
gebleven, bedankt meiden!

Bij deze bedanken wij ook onze
sponsoren:
Bouman Bloemen, DA drogisterij

Gerard van Nunen, Slagerij Nol
Verberne, Groenten en fruit  Harrie
Goesten, Expert v. den Broek,
Goldtime, Rob haarmode, 
La Mode,De Passiebloem, Bakkerij
Jansen, Kaatje Jans, v. Grinsven,
Wels IJzerhandel, Stiphout

drankencentrum, Cafetaria
IJssalon Torino, Ala Turka en
Albert Heijn

De Activiteitencommissie

BINGO !

De commissie communicatie
verzorgt met veel enthousiasme
dit Gijzenroois Zegje (teksten,
fotografie, vormgeving, druk en
verspreiding) en de website. 

Heel leuk en dankbaar werk. Onze

commissie is alleen net wat te
klein. Als iemand eens zou stoppen
(wat bijna ondenkbaar is, gezien
ons tomeloze enthousiasme),
'hangen' we. Daarom zoeken we
wat versterking: een of twee
mensen die teksten kunnen/willen

schrijven of redigeren, foto's
kunnen maken en dergelijke. 

Interesse? Neem dan contact op met
Martin van Rooij,
communicatie@gijzenrooi.nl

Kom jij de commissie Communicatie
versterken?

Beste leden van de
bewonersvereniging Gijzenrooi,

Bij deze wil ik U oproepen om de
contributie voor 2004 & 2005 over
te maken op ons gironummer:

73833 tnv Bewonersvereniging
Gijzenrooi.
De contributie bedraagt twee euro
per gezin per jaar. Wilt U ook U
naam, straat en huisnummer
duidelijk vermelden?

Alvast hartelijk bedankt namens
uw penningmeester,

Mieke van Kuijk

Heeft ú al betaald?
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Op paaszaterdag 10 april
jongstleden bracht de paashaas
weer een bezoekje aan onze wijk.

Met hulp van een aantal jongeren
had hij weer een groot aantal eieren
in het bos verstopt. Om 10.30 uur
vertrokken we met 118 deelnemers,
de paashaas voorop, vanaf het
Buurtven naar de verstopplek. Er
werd enthousiast gespeurd waarbij
de eieren soms letterlijk uit de
lucht kwamen vallen! Met de

vondst van ieder ei konden
de kinderen een lootje
verdienen voor de loterij na
afloop. Hierbij werden drie
leuke prijsjes verloot.
Voor de ouders was er een
kopje koffie en voor de
kinderen een bekertje ranja.
Ook het weer werkte
gelukkig redelijk mee. Na
afloop was er voor alle
kinderen een leuke attentie
in de vorm van een eierdopje

met een kuikenkaarsje erin. Ook dit
jaar was het paaseieren zoeken
weer een geslaagde ochtend!

Mariëtte Mooren

De paashaas bezoekt Gijzenrooi

De NJN is een landelijke
vereniging, met afdelingen door
het hele land. Er is ook een
afdeling Eindhoven. Met deze
afdeling kun in het weekend op
excursie in een nabij gelegen
natuurgebied; de Strabrechtse
Heide bijvoorbeeld. Bij de

excursies staat vaak één
onderwerp centraal, bijvoorbeeld
vogels, insecten, vleermuizen of
planten. 

Ook als je geen lid bent, ben je
altijd welkom om mee te gaan op
excursies. De excursies zijn

kosteloos en
geheel
vrijblijvend. 

Interesse? 
Kijk op www.eindhoven.njn.nl.

Ben je tussen de 12 en de 25 jaar? Ga je graag met leeftijdsgenoten de natuur in?

Word dan lid van de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).
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Niet alle mensen schijnen te
begrijpen wat het nut maar vooral
wat de lol is van het opruimen
van andermans troep. Ik ook niet,
tot de eerste keer dat ik meedeed
met de bosopruimdag ruim
anderhalf jaar geleden. 

Het woord andermans lijkt
overbodig te worden als je bedenkt

dat elk blikje, elke accu!!, elke
krantenwijk! (ja echt alles  blijkt
gedumpt te worden in het bos) die
je opruimt meehelpt de wereld een
stukje beter en mooier te maken. Al

weet je dat het na zes maanden
weer hetzelfde verhaal is, besef je
tegelijkertijd dat als je het niet zo
zou doen, het  bos er een stuk
somberder uit zou zien. Tevens ben
ik ervan overtuigd dat een schone
omgeving minder aanzet tot het
dumpen van afval of het
weggooien van zwerfvuil.
Zoals is gebleken op 3 april jl. ben

ik gelukkig niet
de enige die er
zo over denkt.
De
bosopruimdag,
ditmaal voor het
eerst
georganiseerd
door het Ecohuis
Stratum, was
een geweldig
succes.
Ongeveer 18
volwassenen en
12 kinderen
hebben vol

enthousiasme meegeholpen om
van deze opruimactie een succes te
maken.
Mathijs (12 jaar) deed deze keer
voor het eerst mee aan de

bosopruimdag. Vol enthousiasme
vertelde hij me dat hij het zo leuk
vond omdat hij door het bos
schoon te maken iets voor het
milieu deed. Dat het andermans
troep is maakt hem niet zoveel uit.
Het feit dat je met een hele groep
bent geeft hem het gevoel dat je
allemaal met dezelfde gedachte
daar bent, namelijk het meewerken
aan een schonere wereld. De
volgende keer is hij graag weer van
de partij.

Tot slot wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om
Marie de Bijl van Brabants
Landschap speciaal te bedanken
voor het meehelpen en afvoeren
van het afval  (een hele grote
aanhanger bomvol!)
Tevens wil ik cafetaria Tivoli van
harte bedanken voor hun
gastvrijheid en de verzorging van
een glaasje drinken na afloop.

Graag tot ziens bij de volgende
opruimdag!

Groetjes, Lonneke 

Steek ook je handen uit de mouwen!

Verslag speciale bosopruimdag op 3 april 2004

De commissie communicatie
verzorgt met veel enthousiasme dit
Gijzenroois Zegje (teksten,
fotografie, vormgeving, druk en
verspreiding) en de website. Heel
leuk en dankbaar werk. Onze
commissie is alleen net wat te
klein. Als iemand eens zou stoppen
(wat bijna ondenkbaar is, gezien
ons tomeloze enthousiasme),

'hangen' we. Daarom zoeken we
wat versterking: een of twee
mensen die teksten kunnen/willen
schrijven of redigeren, foto's
kunnen maken en dergelijke. 
Interesse? Neem dan contact op
met Martin van Rooij,
communicatie@gijzenrooi.nl.

Ook de commissie Belangen-
behartiging is op zoek naar nieuwe
leden, die eventueel tevens in het
bestuur willen plaats nemen.
Er wordt gemiddeld eens per 6
weken vergaderd. Heb je interesse
of wil je meer informatie? Neem
dan contact op met Mieke van
Kuijk.

Gezocht enthousiaste
commissieleden/bestuursleden
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Als nieuwe voorzitter, zij het ad
interim tot april 2005, trof ik na de
algemene ledenvergadering in de
Jaguar op 7 april 2004 een situatie
aan waarin ons bestuur is
teruggebracht van de
oorspronkelijke 9 leden naar
slechts 5. Ernstiger is, waar de
Commissie Activiteiten nog wel
met twee leden in ons bestuur
vertegenwoordigd is, de
Commissies Belangenbehartiging
en Communicatie dat niet meer
zijn. 

Dit is slecht voor de communicatie
binnen de Bewonersvereniging en
dat terwijl we zuinig op onze
vrijwilligers moeten zijn. Dat
betekent dat goed communiceren
van groot belang is. Ik ben met het
DB dan ook direct begonnen de
Commissie Belangenbehartiging en
Communicatie binnen de algemeen
bestuursvergaderingen
vertegenwoordigd te krijgen. Voor
de commissie Communicatie heeft
Martin van Rooij toegezegd een
gedeelte van de algemeen
bestuursvergaderingen bij te
wonen. De commissie
Belangenbehartiging heeft nu, 14
mei 2004, nog niet gereageerd.

Wat betreft aandachtsgebeiden
voor het bestuur hebben we voor
de periode van het jaar april 2004 -
2005 een lijst met prioriteiten
opgesteld:

Speelgelegenheid aan het
Bunderkensven
Helaas kon, ondanks de alerte
reactie van
stadsdeelkantoormedewerker Hr.
Alferink, de Commissie
Belangenbehartiging tijdens de
algemene ledenvergadering geen
definitief bericht afgeven, omdat

dat ze vanuit het stadsdeelkantoor
Stratum niet gehoord hadden. Het
is dus zaak via de nieuwe
stadsdeelmanager van Gestel en
Stratum, Mevrouw van der Klugt,
na te gaan welke acties nu mogelijk
zijn om de realisatie van de
betreffende speelgelegenheid te
bespoedigen. 

Grondwater en verkeer
Uiteraard zijn er ook andere
belangen te behartigen, zoals de
tegengesteld lijkende belangen van
het grondwatercollectief en die van
de flora/fauna groep met
betrekking tot de plas aan het
Kannunikensven. 
Tevens is daar de immer

voortdurende problematiek van
snelheidsbeperkende maatregelen
op het Diepmeer- en
Kannunikensven. Ook daarover
zullen we Mevrouw Van der Klugt
bevragen.

Jongerenwerk
Verder heb ik recentelijk contact
gehad met de tiener- en
jongerenwerker Marc Nemelc, die
vanuit het Akkertje aan de
Heezerweg opereert.
Hij zou kunnen helpen het
trapveldje zo in te richten dat het
eindelijk met een aantrekkelijke
openingsfestiviteit in gebruik
genomen kan worden. Met de
Commissies Belangenbehartiging

en Activiteiten zullen we proberen
dit vlot te trekken. 

Externe relaties
Wat betreft onze externe relaties zal
de samenwerking met de
buurtvereniging Tivoli ten behoeve
van de festiviteiten rond de
kerstboom dit jaar worden
voortgezet. Hans Halajdenko heeft
ons weer beloofd in de hoogwerker
te kruipen voor de controle en
vervanging van de lichtjes. We
zullen tijdig het door Truus van
Vessem ingerichte draaiboek weer
ter hand nemen voor het realiseren
van deze nu al haast traditioneel
geworden festiviteit. 
Verder hechten we belang aan de

activiteit van een projectgroep met
leden uit de wijken Gijzenrooi,
Tivoli en De Burgh, welke vanaf 9
mei jl. theeschenkmiddagen
organiseert vlak naast de
Beestenboel en wel onder de naam
"De Bokkensprong". Dit initiatief
wordt gesteund door de
bewonersorganisaties van de drie
genoemde wijken en het
stadsdeelkantoor Stratum. Deze
laatste heeft in het kader van
leefbaarheid hiervoor subsidie
beschikbaar gesteld. Meer over
deze activiteit vind je in dit Zegje.

Peter Hans Unk 
voorzitter BG

Van de bestuurstafel
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Op 7 april 2004 vond de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van
de bewonersvereniging plaats in
steunpunt de Jaguar, Jaguarstraat.

De opkomst was met ruim 30 leden
van de ruim 600 beperkt te
noemen. Dit is al enige jaren het
geval. Belangrijkste agendapunten
van deze vergadering waren de
goedkeuring van het na 10 jaar
gewijzigde huishoudelijk
reglement en de
bestuurswisselingen, waardoor het
nieuwe bestuur nu met 5 in plaats
van met,  zoals voorheen, 9 leden
verder gaat. De avond werd
besloten met de presentatie van een
nieuw project "de Bokkensprong",
welk beoogt een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid binnen de
gezamenlijke wijken Gijzenrooi,
Tivoli en Burgplan door middel
van ongedwongen contact.

Notulen vergadering, aanwezig 30
leden    

1. Opening/agenda
Truus van Vessem opende om even
na 20.00 uur de vergadering door
iedereen welkom te heten. Zij
vroeg een applaus voor alle
vrijwilligers in Gijzenrooi en
attentie voor het vervullen van de
vacatures in het bestuur van de
Bewonersvereniging Gijzenrooi. De
agenda blijft ongewijzigd.

2. Mededelingen
Er zijn geen afmeldingen
binnengekomen. 
De kandidaten voor het bestuur
zijn nu: 
· Monique Elst (nu Commissie
Belangenbehartiging) i.p.v. Peter
Hans Unk als secretaris. 

· Peter Hans Unk als voorzitter ad
interim voor 1 jaar i.p.v. Truus van
Vessem, die aftreedt. 
· Verder treden af Hans Halajdenko
en Frans Claassen, waarvoor geen
kandidaten zijn gemeld. 
Er zijn dus vier vacatures namelijk
twee in de Commissie
Belangenbehartiging (i.p.v. Frans
Claassen en Monique Elst) en twee
in de Commissie Communicatie
(i.p.v. Hans Halajdenko en Hanny
Reekers, die in de ALV van 2003
reeds aftrad, en welke vacature nog
niet is vervuld.)  

3. Notulen ALV van 9 april 2003
(zie Zegje 41 van juni 2003)
Verzoek is in het vervolg de
notulen van de voorafgaand
Algemene Ledenvergadering vlak
voor de nieuwe ALV nog eens te
publiceren. Het bestuur zal kijken
hoe deze wens kan worden
vervuld. Er zijn tekstueel noch
inhoudelijk opmerkingen over de
notulen van de ALV van 09-04-03,
zodat deze zijn goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de secretaris
voor het samenstellen ervan.

4. Jaarverslag van de voorzitter
Dit stond in het Zegje nr. 44 van
maart 2004. Op dit verslag kwamen
vanuit de vergadering geen
opmerkingen.

5. Goedkeuring gewijzigd
Huishoudelijk Reglement
Het nieuwe huishoudelijk
reglement stond tijdig op de
website, zoals ook in het Zegje van
maart jl. was aangekondigd. In het
jaarverslag van Truus van Vessem
stond dat op- of aanmerkingen op
dat nieuwe reglement vóór 26
maart jl. bij het secretariaat

moesten zijn ingediend. Alleen Ger
en Ineke Frankenmolen hebben
schriftelijk een aantal op- en
aanmerkingen vergezeld van
wijzigingsvoorstellen ingediend,
welke door het bestuur zijn
besproken.  Het bestuur stelt naar
aanleiding hiervan voor de
volgende wijzigingen in het op de
website gepubliceerde reglement
aan te brengen:  
· artikel 5: rechten en
verplichtingen van bijzondere
leden (er zijn er nu twee, die  6
per jaar betalen) worden
toegevoegd onder artikel 5a.   
· artikel 10: dit betrof de
slagvaardigheid van de
commissies. Verduidelijking zal
worden aangebracht m.b.t. de
vrijheid van rechtstreekse
communicatie van deze commissies
met externe relaties onder de vlag
van de BG. Verder wordt het adres
van de vereniging dat van de
secretaris.
·artikel 15:  het beleid wordt in
hoofdlijnen vastgesteld : dit zal
worden aangepast. 
De overige voorstellen van Ger en
Ineke Frankenmolen, zoals de
terugkoppeling naar de leden van
de al of niet door het bestuur te
behandelen problemen, het
eventueel instellen van nieuwe
commissies en het zitting nemen
van bestuursleden in de
commissies werden niet door het
bestuur overgenomen. De volgende
argumenten zijn hiervoor
gehanteerd. Het bestuur behandelt
alle problemen voor zover ze het
algemeen belang aangaan. 

>>

Notulen van de
algemene ledenvergadering 2004
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Nieuwe commissies wijzigen de in
2000 ingestelde bestuursstructuur
en het nieuwe reglement is op de
in 2000 ingestelde structuur
gebaseerd en de commissies stellen
twee bestuursleden per commissie
als afgevaardigden in het bestuur
voor, niet andersom.
Het bestuur zal wel in 2004/5
bekijken hoe zij de beoogde
transparantie van haar handelen
kan bevorderen, hoewel in het
Zegje hiervoor regelmatig
verantwoording is afgelegd. De
voorzitter benadrukte dat er wel
een volgorde is volgens welke
problemen kunnen worden
opgelost. Als voorbeeld werd
genoemd het omvormen van het
driehoekig veldje aan het
Bunderkensvens tot een parkje dat
pas gerealiseerd kan worden als het
trapveldje aan het Vlasven in
gebruik wordt genomen. De
kinderen moeten immers ergens
kunnen voetballen.
Het nieuwe Huishoudelijk
Reglement inclusief de boven door
het bestuur aangenomen
wijzigingsvoorstellen van Ger en
Ineke Frankenmolen werden in
stemming gebracht. 21 leden
stemden voor en 9 tegen, zodat het
nieuwe Huishoudelijk Reglement
inclusief amendementen werd
goedgekeurd. Op de website zal
het reglement dienovereenkomstig
worden aangepast. 

6. Financieel jaarverslag 2003,
verslag kascommissie 2003,
begroting 2004
Mieke van Kuijk licht de verslagen
uit het Zegje nr. 44 van maart 2004
toe. Activiteiten scoorden in 2003
goed en contributies zijn beter
geïnd. 
Uit de vergadering kwam de vraag
wat we met het overschot doen.
Mieke legt uit dat dit incidenteel is
o.a. vanwege het innen van
achterstallige
advertentieopbrengsten. 

Zal de subsidie zo niet dalen? 
Mieke: de subsidie zou
oorspronkelijk maar 5 jaar gegeven
worden, nu is dat al 10 jaar het
geval. Het financieel verslag en de
begroting 2004 worden
goedgekeurd. De kascommissie,
Marlies Timmermans en Wil
Ansems, hebben de boeken, zoals
door Mieke verzorgd,
gecontroleerd en in orde bevonden
en stellen de ledenvergadering
voor de penningmeester en met
haar het bestuur te dechargeren
voor de financiële verantwoording
over het jaar 2003.  De vergadering
stemt bij acclamatie in.   

7. Benoeming kascommissie 2004
Marlies Timmermans treedt af
terwijl Wil Ansems aanblijft. Cor
ten Hove en Rob Sengers stellen
zich kandidaat voor de nieuwe
kascommissie 2004. Bij acclamatie
gaat de vergadering akkoord.

8. Bestuurswisseling
Achtereenvolgens kwamen de
volgende personen voor het
voetlicht:
· Jeanne Vervest stopt als actief lid
voor de Commissie Activiteiten.
Truus bedankt haar voor alle inzet
en betrokkenheid met een
bloemetje.
· Hans Halajdenko die aftreedt als
bestuurslid voor de Commissie
Communicatie. Truus bracht het
werk in herinnering dat Hans,
naast dat voor de Commissie
Communicatie, deed voor de
vereniging. Als voorbeeld noemde
ze de kerstboomverlichting,
hetgeen hij overigens wil blijven
doen.
· Frans Claassen, die aftreedt als
bestuurslid voor Commissie
Belangenbehartiging. Truus
memoreerde onder andere zijn
werk in samenwerking met de
politie ten behoeve van het
tegengaan van de buurtoverlast op
het Buurtven alsmede zijn

voortvarende leiding van de
Commissie Belangenbehartiging.
· Monique Elst, Diepmeerven 36, 7
jaar wonend in Gijzenrooi ,heeft 2
kinderen van 1,5 en 4 jaar. Na al
enige tijd actief in de Commissie
Belangenbehartiging en het bestuur
is zij nu kandidaat als secretaris
van de Bewonersvereniging. De
vergadering gaat bij acclamatie
akkoord met haar benoeming.
· Peter Hans Unk, tot nu toe
secretaris van de
Bewonersvereniging, treedt als
zodanig af en is kandidaat a.i. voor
1 jaar als voorzitter van de
Bewonersvereniging Gijzenrooi. De
vergadering gaat akkoord met
laatstgenoemde benoeming.
· Truus van Vessem treedt af als
voorzitter van de vereniging. Peter
Hans benadrukte haar niet
aflatende inzet om de
Bewonersvereniging tot een
levendig geheel te maken. Haar
zorg voor het onderhoud van de
daarvoor benodigde contacten
zullen we missen.     
De aftredende bestuursleden
kregen een fles wijn.

9. Toelichting Commissies
Communicatie, Activiteiten en
Belangenbehartiging

Commissie Communicatie
Martin van Rooij die, nu Hans
Halajdenko is afgetreden, bereid is
de contacten met het bestuur te
onderhouden kon op het laatste
moment niet op de ALV komen. Hij
stuurde een mail met info over de
commissie: 
· aan de website is een forumdeel
toegevoegd (uit de vergadering
was waardering voor de layout van
de site);
· over criteria voor plaatsing van
ingezonden artikelen zijn met het
bestuur afspraken gemaakt; 

>>
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· er is een nieuwe aanmelding
ontvangen voor de versterking van
de Commissie;
· advertentietarieven zijn iets
verlaagd en het toezicht op
contracten en betalingen is
verbeterd; 
· tenslotte zijn extra bezorgers voor
het Zegje altijd welkom, het kost
een uurtje per kwartaal. 

Commissie Belangenbehartiging
Frans Claassen licht dit toe: 
· het bushokje is eindelijk geplaatst
met name door de inzet en
vasthoudendheid van Ineke
Frankenmolen en Mevrouw v.d.
Wiel; 
· met betrekking tot het grondwater
wordt gestreefd naar zowel het
terugbrengen van het natte
natuurgebied als het
beperken/wegnemen van de
wateroverlast;
· er is veel overlast op het Buurt- en
Biesven. Invullen van de gele
kaarten (aangifte) is nu extra van
belang opdat de politie tot actie
kan overgaan. In situaties zoals
verdachte personen, overlast,
inbraak of alles wat bevreemding
oproept kunt u deze gele kaarten
invullen en Frans Claassen
afgeven.
· speelgelegenheid loopt al weer
twee jaar. Veel stagnatie bij de
gemeente;
· kinderdagverblijf aan het
Bunderkensven is nog onzeker.
Wellicht resultaten vóór de zomer
dit jaar. 
Op de vraag uit de vergadering
naar mogelijke overlast i.v.m. een
eventuele hangplek aan het
Bunderkensven antwoordt Frans
Claassen dat de aanleg en
verlichting zodanig worden
gepland dat van een hangplek
noch van overlast sprake kan zijn.
Ook de politie zal het plan
beoordelen. 
Op vragen uit de vergadering
wordt gemeld dat aan het

Buurtven geen noemenswaardige
veranderingen worden
aangebracht. Zo blijven
bijvoorbeeld de speelvoorzieningen
op hetzelfde niveau. De
vergadering verzoekt de plannen
voor het Bunderkensven aan de
naastliggende buren ter kennis
door te geven.

Commissie Activiteiten
Marc Melters licht dit toe: 
· in 2003 zijn twee nieuwe
activiteiten georganiseerd te weten
bingo en zeskamp;
· in 2004 is er een enquête
gehouden naar de wenselijkheid
van nieuwe activiteiten waarop
slechts vier reacties kwamen;
· de bingomiddag was er in 2004
voor de tweede keer met slechts 12
deelnemers. Wellicht slaat dit
onvoldoende aan en moeten we het
stoppen;
· de Vennendag wordt naar juni
verplaatst inclusief de skatetocht en
de zeskamp naar september a.s;
· nieuw initiatief is de
nieuwjaarsloop in 2005. 

10. Rondvraag
· Evelien Leenen: hoe zit het met de
verkeersremmende maatregelen? 
Op het ogenblik is hier geen
nieuws over te melden. De
gemeente is bezig met een
bezuinigingsronde. Zo gauw er
nieuws is wordt dit gemeld.
· Peter Hans Unk: via de
buurtbrigadier van
Tivoli/Gijzenrooi, Dirk van Vooren,
heeft zich Marc Nemelc bij mij
aangemeld. Hij is tiener- en
jongerenwerker in Stratum. Met
hem zal ik een
kennismakingsgesprek hebben.
Contacten worden dan gelegd met
de Commissie Belangenbehartiging
en Activiteiten om eventueel van
de diensten van Marc gebruik te
kunnen maken.
· De voorzitter roept iedereen ook
na de pauze te blijven om de

interessante video's en toelichting
op het nieuwe leefbaarheidsproject
van een initiatiefgroep uit Tivoli,
Gijzenrooi en Burghplan door Paul
Kaufholz, lid van genoemde
projectgroep, mee te maken.

11. Presentatie project "Ruimte
Maken" door Paul Kaufholz
Aan de oproep van de voorzitter is
goed gevolg gegeven en Paul krijgt
het woord. Aan de hand van
video's met toelichting legt Paul uit
dat de projectgroep bestaande uit
vijf bewoners van Tivoli, Gijzenrooi
en De Burgh vanaf begin 2003
bijeen is. Het project "Ruimte
Maken" o.l.v. de milieudienst van
de gemeente Eindhoven en
landelijk geleid door "Global
Action" is uitgemond in een door
de projectgroep geïnitieerd project
"de Bokkensprong". Deze naam is
ontleend aan de "Beestenboel", de
kinderboerderij op de grens van de
drie genoemde wijken. Het is de
bedoeling om elke zondag
theeschenkmiddagen te houden
met de mogelijkheid ook de
Beestenboel te bezoeken. Het gaat
om het spontane contact tussen
bewoners van genoemde drie
wijken. De gemeente ondersteunt
dit project, waardoor het dan ook
deze lente/zomer kan starten.
Eerdere proeven op 7 september
resp. 12 oktober jl. hebben de
haalbaarheid van het project
aannemelijk gemaakt. Bovendien is
het de projectgroep gelukt ca. 17
vrijwilligers hiervoor enthousiast te
maken.    

12. Sluiting
De voorzitter bedankt Paul voor
zijn interessante uiteenzetting met
een fles wijn en sluit deze
bijeenkomst om ca. 22.15 uur.

Notulist,
Peter Hans Unk



Twee zondagmiddagen was er thee
en koffie met een koekje voor
iedereen, er was live muziek,
kinderen konden spelen en
knutselen en de Bokkentuin was
opengesteld om van dichtbij met
de dieren kennis te maken. 
Er kwamen veel mensen op af. Dit
initiatief mag dan ook een succes
genoemd worden. Daarom willen
we de (bokken)sprong maken om

de komende zomer regelmatig zo'n
middag te organiseren. We zijn nog
op zoek naar vrijwilligers die graag
een middag willen helpen. 

Wat willen we bereiken?
We willen door middel van
regelmatige theemiddagen mensen
uit onze buurten met elkaar in
contact laten komen. We streven
daartoe naar een ongedwongen en

gezellige sfeer
rondom de
Beestenboel,
waarbij ieder zich
thuis kan voelen.
Jong en oud kan
er terecht. Er is
een drankje, een
koekje en
activiteit zodat
we ook samen
iets kunnen gaan
doen. 
Uit reacties van

mensen uit de buurt blijkt dat
contacten met buren of
buurtgenoten niet gemakkelijk
gelegd worden. Laat staan
contacten tussen de drie
verschillende buurten. Dat willen
we graag op deze manier
bevorderen.

Wanneer starten we met de
theemiddagen?
De bedoeling is om vanaf medio
mei 2004 tot in oktober 2004 iedere
zondag een theemiddag te
organiseren. Een en ander hangt af
van het aantal vrijwilligers dat
bereid zijn om eens in de zoveel
keer een middag mee te helpen, en
van de nodige steun van de
gemeente om het project op te
starten. 

Wilt u meer informatie of zou u
gaag een bijdrage willen leveren
aan dit project, dan kunt u terecht
bij een van de teamleden (voor
Gijzenrooi:)
Paul Kaufholz
(paul.kaufholz@wanadoo.nl)
Peter Hans Unk (phunk@hetnet.nl)
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'de Bokkensprong'
Thee, koffie, limonade en gezelligheid voor jong en oud, Tivoli, Gijzenrooi en de Burgh

Iedere zondagmiddag
vanaf zondag 9 mei tot oktober

bij de 'Beestenboel' (Neushoornstraat) van 13.00 - 16.00

GRATIS
Info: 2111295

Het afgelopen jaar is er in het kader van het landelijke project Ruimte
Maken een team uit drie buurten, Tivoli, Gijzenrooi en De Burgh, gaan
zoeken naar mogelijkheden om mensen in onze wijk makkelijker en op
een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Daartoe zijn
er twee 'Theemiddagen' georganiseerd op het kruispunt van de drie
buurten bij de 'Beestenboel', ook wel bekend als de 'Bokkentuin'.
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Kleuterdans (groep 1 en 2)
In de lessen Kleuterdans leren we
de kinderen spelenderwijs dansen.
Kinderen hebben nu eenmaal een
natuurlijke drang tot bewegen en
beleven daar echt plezier aan. En
bewegen door middel van dans is
niet alleen leuk, het kan ook
bijdragen in de ontwikkeling van
de kleuter. Thema's die aansluiten
op de belevingswereld van de
kinderen, geven voldoende
mogelijkheden om de fantasie van
de kinderen te prikkelen. Daarbij
maken we gebruik van bewegings-
en uitbeeldingsspelletjes. Ook de
muzikale ontwikkeling krijgt
aandacht: de kinderen leren
luisteren naar de muziek, ze leren
klap- en stampspelletjes en
natuurlijk wordt er ook gezongen.

Kinderdans (groep 3 en 4)
In de lessen Kinderdans gaan we
een stapje verder dan bij
Kleuterdans. Je zou het dansend
leren kunnen noemen. We maken
de kinderen bewust van wat ze
allemaal kunnen bewegen - alleen
je voeten of je hele lijf - en hoe ze
kunnen bewegen: rond of recht,
snel of langzaam ... Dat gebeurt
onder meer via oefeningen en
opdrachten. Ze leren eenvoudige
ritmes klappen en stampen en
verschillende danspassen.

Dansoriëntatie (groep 5 en 6)
In de lessen Dansoriëntatie leren de
kinderen zich te concentreren en
hun bewegingen in harmonie te
brengen met de muziek. Ze leren
ritmes klappen en stampen, loop-
en springcombinaties en
verschillende danspassen. We
maken daarbij gebruik van de
basistechniek van klassiek ballet,
uitgebreid met moderne dans,
caractère en jazz. Als de kinderen
naar groep 6 gaan, mogen ze
kiezen in welk dansvak ze verder
willen gaan. Maar met zoveel leuke
dansvakken is dat nog niet zo
eenvoudig! Daarom houden we op
zaterdag 16 en 23 april 2005
oriëntatiedagen. De kinderen
krijgen dan een rondleiding in de

centrale locatie van de CKE-
balletschool waar alle dansvakken
worden gegeven. Ze kunnen dan
een kijkje nemen in de lessen en
natuurlijk ook meedoen.

Eindpresentatie wijklocaties
We sluiten de cursussen af met een
eindpresentatie. Dit is een dans-
voorstelling rondom een thema of
onderwerp dat aansluit op de
belevingswereld van de kinderen.
Na de kleine zeemeermin, Harry
Potter en Mowgli (Jungle Book)
kunnen de kinderen uit de
verschillende wijklocaties dit jaar
in een eigen voorstelling weer
schitteren op het podium! 

Gratis proefles
Officieel starten de lessen in de
week van 6 september 2004. Maar
tot 1 februari 2005 kun je ook
tussentijds instromen! Je bent van
harte welkom om eens een kijkje te
komen nemen. Meedoen kan
natuurlijk ook. Laat het ons wel
even weten.

Korting bij meerdere lessen
Wil je meerdere lessen tegelijkertijd
volgen? Geen probleem, je kunt
zelf je lessenpakket samenstellen.
Op elke volgende les krijg je maar
liefst 30% korting! 

Open Dagen
De Open Dag op de CKE-
balletschool en de CKE-
muziekschool wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 12 juni van
13.00 tot 17.00 uur (Pastoor
Petersstraat 180). 

Nieuw aanbod CKE-balletschool voor
Gijzenrooi in 2004-2005

De CKE-balletschool organiseert in het nieuwe schooljaar 2004-2005
weer diverse danscursussen in de 'De reis van Brandaan',
Kanunnikensven 1. Ze gaan allemaal van start in september 2004. Je
kunt je nu al inschrijven. De brochure met de daarbij behorende
inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de CKE-balletschool,
telefoon (040) 2163263 en op www.cke.nl.  We zetten de speciaal voor
Gijzenrooi ontwikkelde cursussen graag even op een rij:

OPPAS GEZOCHT.

Wij zoeken in eerste instantie een
"reserve"-oppas voor onze dochter

van 4 en zoon van bijna 3. Het
betreft de dinsdagen en de
donderdagen. Eventueel in de
toekomst als vaste oppas.
Interesse? Bel ons zodat we een

afspraak kunnen maken om kennis
te maken.

Mirjam en Ad van Kollenburg 
of communicatie@gijzenrooi.nl
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Kinderopvang in huis
Kies voor Gastouderopvang!!

Flexibele en persoonlijke kinderopvang op maat dat zijn de sleutelwoorden in de gastouderopvang.
Gastouders vangen één of meerdere kinderen op in de leeftijd van 0-13 jaar in eigen huis of in het huis van
de kinderen. Opvangtijden en dagen mogen variëren, heel flexibel dus en als het kind een keertje ziek is
staat de deur vaak gewoon open. De huiselijke omgeving, het spelen met een ander gastkind en gezellig
samen naar de markt, garanderen het persoonlijke aspect.
Daarom geldt voor iedereen…. 

Gastouderopvang: je voelt je d'r thuis

Bent u op zoek naar kinderopvang voor uw kind, thuis of in de buurt?
Stichting Kinderopvang Humanitas is één van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland en
verzorgt op professionele en enthousiaste wijze kinderopvang op maat. In Eindhoven en omgeving regelen
wij al jarenlang gastouderopvang. Ook in Stratum! Onze gastouders zijn zorgvuldig geselecteerd, krijgen
cursussen en kennismakingsbijeenkomsten aangeboden en kunnen een "verklaring omtrent gedrag"
overleggen. Het gastouderbureau draagt zorg voor deskundige begeleiding en een schriftelijke
overeenkomst tussen vraag-en gastouders. Alles bij elkaar een goede waarborg voor veilige en vertrouwde
opvang van uw kind!

Wilt u als gastouder of gastouder aan huis werken?
Het gastouderbureau bemiddelt en begeleidt en geeft een adviserend steuntje in de rug op bijvoorbeeld
financieel gebied of door middel van cursussen en thema-avonden. Elke gastouder ontvangt ieder kwartaal
de nieuwsbrief  "De gastvrij" met wetenswaardigheden, tips en actuele zaken uit de gastouderopvang.
Daarnaast ontvangt elke gastouder die gastkindjes opvangt een aantrekkelijke voordeelkaart. 
Onze gastouders zijn enthousiaste en ervaren mensen die vaak de zorg voor hun eigen kinderen combineren
met de opvang voor anderen. De voordelen en de vrijheid van het "thuis werken", een speelkameraadje voor
de eigen kinderen of heimwee naar de baby-tijd zijn een greep uit de lijst van redenen waarom iemand
besluit om gastouder te worden.

Voor informatie of een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunt u zich wenden tot:
Gastouderbureau Eindhoven tel: 040-2121080 of kijken op www.humanitas-kov.nl


