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Ook dit jaar organiseren
Buurtvereniging Tivoli &
Bewonersvereniging Gijzenrooi
weer samen de ontsteking van de
kerstboomverlichting van de grote
eik nabij de vijver aan het
Diepmeerven. Er is muziek,
glühwein, warme chocolademelk
en kerstkransjes. 

Elk buurtvereniging vertrekt vanuit de
eigen wijk. Halverwege komen we
elkaar dan tegen en lopen we
gezamenlijk naar de boom bij het
Diepmeerven.
'Tivoli' vertrekt om 18.15 uur bij
Steunpunt de Jaguar (Jaguarstraat),

Gijzenrooi vertrekt om 18.30 uur vanaf
de hoek Meerbergsven/Kraanven.
Samen zijn we dan om ongeveer 18.45
bij de boom.

Korte tijd later wordt de boom dan
ontstoken en kunnen we onder het
genot van glühwein of warme
chocomelk genieten van de boom, het
Donjokoor of zomaar gezellig wat

bijkletsen. Voor de veiligheid vragen wij
u geen lampionnen met waxinelichtjes
of kaarsjes mee te nemen.

Graag zien wij u terug op 18 december
2004

18 december ontsteking
kerstboomverlichting Diepmeerven
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Activiteitenschema 2004/2005
18 december: Onsteken kerstboomverlichting.
1 januari: Nieuwjaarsloop met oliebollen.

Zet deze data in uw agenda !

Kijk voor actuele informatie en tientallen foto's van de gezellige buurtactiviteiten op zie
internetsite www.Gijzenrooi.nl en Gijzenrooise Zegje.

Geachten buurtbewoners
Wij zijn 2 meisjes van 13 jaar en bieden aan om op te passen. We kunnen door de weeks tot 10 uur
en in het weekende tot 1 uur s'avonds. Heeft u intresse:

Nicole Tilburgs
communicatie@gijzenrooi.nl

met vriendelijke groet, Emmy Mol en Nicole Tilburgs



"Man in de pan"
Kookcursus voor mannen boven de 55 jaar.

Om de participatie, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mannen te stimuleren en te
bevorderen organiseert Loket W  in januari 2005 een kookcursus.

De kookcursus bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin mannen 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 2-gangen menu.

Tegen het einde van de cursus komt er echter een uitgebreid 3- gangen menu op tafel. Als de
maaltijd eenmaal klaar is wordt de tafel gedekt en onder het genot van een drankje in een gezellig
gesprek eet iedereen zijn maaltijd op.

De cursus start op donderdag 13 januari 2005 van 17.00 uur tot 19.20 uur in ROC Sibeliuslaan 2a
Eindhoven. Er kunnen maximaal 16 mannen deelnemen.
De kosten bedragen  79,50 (inclusief ingrediënten)

Informatie en aanmeldingen bij Loket W stedelijke voorzieningen/ Centrum 
Paidja Maridjan telefoonnummer: 040-2335801
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Een aantal fanatieke hardlopers uit
Gijzenrooi heeft het plan opgevat
om op 1 januari te gaan joggen. De
start is om elf uur. Waar, hoe lang
en hoe snel wordt gelopen, is
helemaal afhankelijk van de
deelnemers. Mogelijk worden er
meerdere groepen gemaakt,

bijvoorbeeld een voor drie
kilometer, een voor zes kilometer
en een voor negen kilometer. Of de
route door de wijk of door de
natuur gaat, is afhankelijk van de
wensen van de deelnemers.

We verzamelen op 1 januari 2005

op het Buurtven. Daar zal ook een
kraampje of een tafel of iets
dergelijks worden neergezet.
Wellicht is er nog een oliebol en
een kop koffie te krijgen. Maar daar
gaat het niet. Waarom dan wel?
Om een frisse en sportieve start
van het nieuwe jaar te maken.
Deelname is gratis, iedereen is
welkom, dus gympen en
trainingspak aan en om 11.00 uur
aantreden op het Buurtven (hoek
Eijerven/Schaapsloopven). 

Tot dan!

Uw eerste goede voornemen voor 2005…
Doe mee aan de Gijzenrooise Vennenloop!

Ook goede voornemens gemaakt voor 2005? Minder eten, meer
bewegen? Mooi, laat maar zien dan dat het menens is en voeg
op 1 januari de daad bij het woord. Wij zien u om 11.00 uur op
het Buurtven, waar de allereerste Gijzenrooise Vennenloop zal
starten. Hopelijk de start van een mooie traditie.
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Een klein aantal wilde konijnen
heeft altijd al in het parkje
gewoond. Maar naar gerucht is
deze populatie vermengd met
enkele losgelaten tamme
huiskonijnen. Door de geïsoleerde
situatie bleef de populatie lange
tijd vrij van de specifieke
konijnenziekten. Hun aantal was
echter onnatuurlijk hoog.
Normalerwijze bedraagt de
populatiedichtheid maximaal tien
dieren per hectare.
Ook natuurlijke vijanden als de vos
en andere hond- en katachtige
beesten lieten zich niet zien in
Gijzenrooi. Toch kon je regelmatig
waarnemen dat hondenbezitters
hun Wodan of Brutus achter de
konijnen lieten jagen. Maar in hun
schuilplaatsen van doornachtige
bosschages konden de honden
weinig uitrichten en moesten met
de staart tussen de poten terug
naar hun baasjes.

November 2004. 
Dode konijnen op het trottoir, in
het park en in de voortuinen. In de
ochtend en de avond toont het
park niet meer de aanblik van
vrolijk rondhuppelende konijnen.
Voor zover ze in het zicht liggen,
ruimt de gemeente de dode dieren
op, maar de meeste liggen nog
onzichtbaar tussen de struiken.

Myxomatose
Gezien het geïsoleerde karakter
van de konijnenpopulatie is de
meest waarschijnlijke
doodsoorzaak myxomatose.
Myxomatose bij konijnen wordt
veroorzaakt door een virus. Dit
virus is een soort pokkenvirus dat
graag in de huid van een konijn
groeit. Zoals bij alle virussen is het
organisme zeer klein en kan het
alleen met behulp van een
microscoop gezien worden.

Mug of vlo
Myxomatose wordt in Nederland
niet verspreid door contact van het
ene konijn met het andere, maar
door bloedzuigende insecten. Het
belangrijkste insect dat de ziekte
verspreidt is de konijnenvlo, die
regelmatig bij wilde konijnen
wordt gevonden. Het
myxomatosevirus kan vele
maanden in het bloed van vlooien
in leven blijven. Waarschijnlijk
wordt de ziekte van jaar tot jaar
overgedragen omdat de vlooien in
konijnenholen overwinteren. Bij
tamme konijnen wordt deze vlo
niet zo vaak gevonden, maar in de
meeste Europese landen draagt de
mug in belangrijke mate bij tot de
verspreiding van de ziekte.
Als de mug of vlo het konijn bijt,
komt - terwijl het insect bloed zuigt
- een klein beetje levend virus in de

huid van het konijn. Binnen een
paar dagen zit het virus in een
plaatselijke lymfeklier en verplaatst
het zich via het bloed naar andere
plekken in het lichaam. Het virus
vermenigvuldigt zich meestal in de
huid rondom de ogen, de neus, de
snuit, de zachte huid in de oren en
ook in de huid rond de anus en de
geslachtsorganen.
Myxomatose is geen natuurlijke
bedreiging van het konijn. Het
virus werd in 1952 door de mens
geïntroduceerd in Frankrijk om de
aantallen konijnen in te perken,
maar is een vreselijke marteling
gebleken voor konijnen in Europa.
Genezing in de natuur is zeldzaam,
slechts een op de twintig wilde
konijnen herstelt uiteindelijk van

myxomatose. Genezen konijnen
zijn een leven lang immuun en
produceren zelfs een immuun
nageslacht. Vele konijnen zijn
inmiddels immuun tegen deze
ziekte. Dus mogelijk ontstaat er
binnen enkele jaren weer een
nieuwe maar nu immune
konijnenpopulatie in Gijzenrooi.

>>

Populatie aan Buurtven uitgedund door ziekte
Bij de konijnen af

Zomer 2004. Bij de dageraad aanschouwen aanwonenden van
het park aan het Eijerven en Schaaploopsven een ongekende
fauna. Vele tientallen konijnen huppelen door het park, de
straat en zelfs in de voortuinen van de huizen. Bij het tot
leven komen van de buurt verschuilen de konijnen zich in de
lage bosschages tussen de straat en het park of in de holen in
de 'heuvels' van het park. Pas als de laatste voetballertjes in de
schemering van de avond het park hebben verlaten, wordt het
terrein weer het domein van de vele konijnen.
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>>

VHS
Anders wordt het wanneer de
konijnensterfte is veroorzaakt door
het Viral Haemorrhagic Syndrome
(VHS). Dit virus heeft zich vanaf
het begin van de jaren negentig
sterk verspreid onder de inheemse
konijnen. VHS is een uiterst

besmettelijke ziekte die hoge sterfte
onder konijnen veroorzaakt.
Eerdere uitbraken van VHS in het
buitenland leren ons dat ook het
Nederlandse konijnenbestand, met
name in Brabant en Limburg,
ernstig in gevaar is. VHS verspreidt
zich met de uitwerpselen van zieke
konijnen. Het virus kan ook door
muizen, ratten en insecten worden

verspreid.  

Zodra VHS is vastgesteld, moeten
maatregelen worden genomen in
de gehele regio. Immuniteit is nog
niet waargenomen bij VHS, dus de
kans dat de konijnen opnieuw het
Buurtven gaan bewonen is in geval
van VHS uiterst klein.

Hallo bewoners van Gijzenrooi,

De contributie inning is in volle
gang. Diversen vrijwilligers zijn
langs de deuren aan het gaan om
de contributie op te halen. In een
aantal straten is dit al gebeurd,
maar er zijn nog straten
waar men nog
langskomt. 

Mocht u niet thuis zijn,
dan krijgt u een briefje in de
bus met daarop het verzoek
om het bedrag over te maken.
Allemaal hartelijk bedankt voor

U medewerking. Prettige kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2005

Mieke van Kuijk
Penningmeester
Bewonersvereniging Gijzenrooi

Contributie-inning in volle gang
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Het traditionele bezoek van
Sinterklaas aan de wijk, dit
jaar op zondag 28 november,
was opnieuw een gezellig
gebeuren. Tussen elf uur 's
morgens en vier uur 's
middags trok de Sint in een
open rijtuig langs de deuren. 

De Sint had ondanks het druilerige
weer duidelijk de smaak te pakken.
Hij had voor ieder van de 105
kinderen (en hun moeders) een
hartelijk woord en een leuk cadeau
in zijn zakken. De vier Pieten
brachten veel jolijt. Ze zorgden
zelfs bij enkele oudere

zussen op de zolderkamers voor
grote hilariteit en vulden menige
capuchon met handenvol
pepernoten, schuimpjes en andere
zoetigheid.

In totaal strooiden de
Pieten dertig
kilo strooigoed
in Gijzenrooise
hoeken,
En door het
enthousiasme
van de kinderen
zei Sint ons ook

volgend jaar
weer te

bezoeken.

We kijken er nu al naar uit.

Namens de activiteitencommissie, 
Marc Melters

Dank u Sinterklaasje!
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Nee, vreest u niet. Dit wordt
geen pijnlijk relaas over hoe ik
mijn vrouw in een
compromitterende situatie
aantrof toen ik op een dag
aanzienlijk vroeger thuiskwam
dan anders. Dat zou zij nóóit
doen. Thuis. Trouwens ook niet
buitenshuis. Zo is ze niet, dat
weet ik zeker. Net zoals zo'n
zeshonderd andere mannen in
Gijzenrooi, terwijl het een
statistisch gegeven is dat enkele
tientallen van hen zich
waarschijnlijk danig
vergissen... Maar dat is een
ander verhaal.

Mijn vrouw verdient een
andere man. Dat vind ik zelf,
oprecht. Ben ik niet goed voor
haar dan? Mwah. Slecht is niet
het goede woord, maar het kan
een stuk beter. Wat willen
vrouwen? Geen Brad Pitt, geen
David Beckham, maar gewoon
een betrouwbare, zorgzame en
vooral een invoelende man. 
In alle eerlijkheid kan ik zeggen
dat ik zolang we getrouwd zijn
mij aan de spelregels van het
huwelijk heb gehouden, althans
in fysieke zin. Die Gedanken
sind frei, immers. Zorgzaam?
Ben ik ook. Ik kook, ruim de
vaatwasser in en uit, doe
boodschappen, breng de
kinderen naar school, haal ze
twee dagen per week om kwart

over drie op en een enkele keer
ruim ik zelfs de rommel op die
ik in huis of in de garage heb
gemaakt. Incidenteel kun je me
zelfs in de tuin aan het werk
zien of staan strijken.
Verdomme, ze moest
zielsgelukkig zijn met een man
zoals ik!

Maar dat is ze niet. Waarom
niet? Omdat ik op het punt van
empathie een vette min scoor.
Wat moet je als man doen als ze
thuiskomt en haar hart lucht
over wat haar dwarszit? Je
snavel houden, desnoods het
puntje van je tong afbijten,
vooral géén oplossingen
aandragen maar begrijpend en
aandachtig knikken, af en toe
haar stellingen beamen, een
schouderklopje uitdelen en haar
bemoedigend toespreken. Kan ik
niet. En ik vrees dat ik het nooit
zal leren. 

Toch wil ik haar tegemoet
komen. Met het nieuwe jaar in
het vizier is het tijd voor een
nieuwe start. Schoon schip. Na
al dat Sinterklaassnoepgoed, die
copieuze kerstmaaltijden, de
spekvette oliebollen en
calorierijke alcoholische
versnaperingen vertoont dit lijf
meer dan ooit sporen van
welvaart en overvloed. Daarom
zult u Gijsz op de eerste dag

van het nieuwe jaar in levende
lijve kunnen aanschouwen, om
11.00 uur op het Buurtven. Ja,
ik doe mee aan de Gijzenrooi
Vennenloop. De pondjes gaan
eraf, meteen vanaf de eerste
dag. 

Mocht ik er onverhoopt niet
zijn, dan is het een geval van
onmacht. Ofwel ik heb me
verslapen, ofwel dat laatste glas
champagne viel verkeerd. Maar
geloof me: dan ben ik er in 2006
zéker bij!

Gijsz

C  o  l  u  m  n

C  o  l  u  m  n

Een nieuwe man
voor mijn vrouw
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Historie
Al in september 1991 startte de
praktijk in een keetje naast de
bokkentuin. Aan het Diepmeerven
werd toen gebouwd, het
Meerbergsven was al klaar, van het
Biesven stond nog helemaal niets.
De eerste patiënten meldden zich
aan bij de toenmalige assistente
Rita Petit. De bus stopte naast de
deur. Het was heel gezellig in het
huisje, een beetje gehorig en ook
wel eens heel warm in de zomer,
maar ruimte was er genoeg, zelfs
voor fysiotherapeute Hetty van der
Woerdt, die ' s middags patiënten
behandelde. Zelf werkte ik toen 's
middags bij de GGD, mijn collega's
namen dan waar. In het nieuwe
gebouw ben ik hele dagen gaan
werken, ook nog een tijdje met de
fysiotherapeute erbij

Nieuwe collega's
In 1997 kwam Ineke van Streepen
de praktijk versterken. Zij heeft er
vijf jaar gewerkt gedurende twee
dagen per week. Helaas kwam
daar abrupt een einde aan in 2002,
toen zij wegens ziekte uitviel.
Sindsdien heeft Raoul Boot deze
plaats vervuld. Marianne Wijen is
ons bekende gezicht aan de balie
en de welbekende stem aan de
telefoon. Zonder haar zou de
praktijk niet functioneren! Als haar
auto in de reparatie is, bellen de
mensen op om te vragen of ze
misschien ziek is!

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels wordt er geen dienst
meer gedaan vanuit huis, maar is
er een Centrale Huisartsen Post

gekomen, bij het Maxima Medisch
Centrum te Eindhoven. Buiten
kantooruren kan men daar terecht
nadat er een afspraak is gemaakt
via 0900-8861. Verder zijn we
hechter gaan samenwerken met de
Thuiszorg. Zo komt er nu een
Diabetesverpleegkundige op
woensdag naar ons toe. In de
toekomst zal de huisartsenzorg
veranderen omdat er steeds meer
nadruk op preventieve taken zal
worden gelegd. Zo riepen we
onlangs een groot aantal
longpatiënten op om een
longfunctie te laten blazen. De
assistente zal steeds meer worden
ingezet bij het uitvoeren van
medische handelingen. Recepten
worden nu nog voornamelijk
aangevraagd via de telefoon, maar
zullen ook in de toekomst per e-
mail te bestellen zijn, ook een
consult per e-mail ligt in het

verschiet.
Samenwerking is nodig om de
vraag naar zorg te kunnen blijven
beantwoorden. Daarom zullen wij
ook gaan samenwerken met de
praktijken van de collega's Moors
en Brouwer. Er ligt een plan om
samen in één gebouw te gaan
zitten met de Thuiszorg.

Conclusie
Het gaat goed met de
huisartsenvoorziening in de
Gijzenrooi, maar dat is ook te
danken aan het vertrouwen dat we
krijgen van onze patiënten. De
komende jaren zal er veel gaan
veranderen in de zorg, maar we
hopen dat we u allemaal de
aandacht kunnen blijven geven die
u verdient. 

Anneke Dalinghaus

Op 1 januari is het tien jaar geleden dat de huisartsenpraktijk
op het Biesven klaar was, nadat de praktijk al ruim drie jaar in
een noodgebouwtje was gevestigd. Leuk om even terug te
kijken op deze periode.

Tien jaar dokterspraktijk in Gijzenrooi

Praktijk aan het diepmeerven
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Op zondag 7 november zo rond 18.15 uur was de
wijk in rep en roer. Wat was dat toch voor herrie en
waar kwamen al die kinderstemmen vandaan?
Ieder die door zijn/haar raam naar buiten keek, zag
het al snel: de jaarlijkse lampionnenoptocht van de
wijkvereniging. Ook dit keer onder begeleiding van
"Die Tamboerijnen van die Stadt Eindhoven". 
Het was een sfeervolle, keigezellige tocht met als
afsluiting een beker lekkere warme chocomelk en een
koekje voor iedereen, jong en oud.

De opkomst was geweldig, tot volgend jaar!

Lampionnenoptocht ouderwets sfeervol

Kijk op de website!

Tijdens de lampionnentocht en het bezoek
van Sinterklaas aan onze wijk hebben
meerdere mensen heel leuke foto's gemaakt.
Wilt u nog eens zien hoe uw kinderen in de
koets zaten te glunderen of hoe trots ze hun
lampion door de wijk droegen? Kijk dan op
www.gijzenrooi.nl onder 'activiteiten'!
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Kerstboom
In overleg met de buurtvereniging
Tivoli heeft het DB de organisatie
voor ontsteking van de kerstboom
op zaterdag 18 december a.s. zowat
rond. We hopen dat u in groten
getale komt om deze viering met
ons mee te maken, welke we nu al
enkele jaren houden. Het regelen
van de stroomvoorziening via de
NRE heeft, ook wat betreft de
veiligheid, enige voeten in de aarde
gehad. Gelukkig kunnen we weer
luisteren naar het Donjo koor, dat
eerder ook voor ons optrad. Als het
weer nu nog meewerkt belooft het
weer een levendig, gezellig en
inspirerend geheel te worden.

Speelvoorziening oudere jeugd.
Na wat ik u in het oktobernummer
hierover meldde is de 10-weken
tijd van de gemeente Eindhoven
(stadsdeelkantoor, DSOB  etc.) nu
zowat voorbij en op de AB
vergadering op 13 december
hebben we André van Dam, de
kartrekker van dit onderwerp in de
commissie Belangenbehartiging,
weten uit te nodigen om ons over
de laatste ontwikkelingen te
informeren. Er is een bericht van
John Bastiaanse (stadsdeelkantoor)
dus we zijn benieuwd. Schiet het
niet op, dan maken we weer een
afspraak met mevrouw José
Ratelband, stadsdeelmanager
Stratum, voor januari a.s., zodat we
hopelijk dan concretere
verwachtingen kunnen publiceren.

Transparantie bestuursdaden
Op de ALV op 7 april jl. is door de
leden er op aangedrongen hun te
informeren wat het bestuur heeft
gedaan met door hen aangedragen
voorstellen. 
· De redactie van het Zegje heeft
gevraagd  100,= beschikbaar te
stellen om de website
www.gijzenrooi.nl te promoten. We
hebben besloten dit goed te keuren.
De redactie met de webmaster is
hier mee bezig. Verder zijn er geen
concrete voorstellen gedaan. 

· Wel heeft de werkgroep
"vloeiweide" een kopie van een
brief aan wethouder Kuppens aan
ons bestuur doorgestuurd met het
verzoek daarover met het bestuur
en met name ook met de
commissie belangenbehartiging
contact op te nemen. Zoals u hebt
kunnen constateren, heeft de
werkgroep "vloeiweide` haar eerste
brief in het vorige Zegje laten
afdrukken. Van hun tweede brief
aan mevrouw Kuppens ontvingen
wij tevens een afschrift, waarop wij

per e-mail reageerden, maar
waarop wij nog geen reactie
ontvingen.
· Inning contributie 2004 en 2005:
onze penningmeester Mieke van
Kuijk heeft het weer voor elkaar
gekregen zoveel leden hiervoor
enthousiast te maken, dat deze
leden vrijwel de gehele genoemde
contributie langs de deuren hebben
opgehaald.
· Tenslotte plaatsten we het op 7
april op de ALV gewijzigde
Huishoudelijk Reglement van onze
vereniging op de website: zie daar
onder "vereniging".

Externe relaties
Via Truus van Vessem vernemen
we de laatste ontwikkelingen
vanuit de wijkraad senioren
Stratum. Van haar hoorden we ook
over wijzigingen in het
bewonersplatform Sratum.
Binnenkort gaan we - op verzoek
van de wijkvereniging Hanevoet -
met hen praten over wederzijdse
ervaringen in het bestuur van een
bewonersorganisatie c.q. wijk-
vereniging. Met de buurtvereniging
Tivoli zullen we bezien of naast de
jaarlijkse bijeenkomst ter
ontsteking van de kerstboom (zie
boven) we ook verder iets voor
elkaar kunnen betekenen. De
"Bokkensprong", een initiatief van
een groep, gevormd uit bewoners
van Gijzenrooi, Tivoli en
Burghplan, heeft haar eerste jaar
met wekelijkse theeschenkerijen
(mei-oktober '04), d.w.z. open
ontmoetingsbijeenkomsten op de
grens van genoemde drie wijken,
beëindigd en beraadt zich nu op
een gewijzigde opzet vanaf april
a.s. in een nu maandelijkse
frequentie.

Met vriendelijke groeten, 
Peter Hans Unk, voorzitter
Bewonersvereniging Gijzenrooi

Van de Bestuurstafel
Het bestuur, nog steeds uit vijf personen bestaande, heeft de
afgelopen maanden in goed contact met de commissie
belangenbehartiging en de commissie communicatie, die beide
nog niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn, vergaderd. Het
dagelijks bestuur steeds om de twee weken en het dagelijks
bestuur (DB) plus de vertegenwoordiging van de commissie
Activiteiten, zijnde het AB (algemeen bestuur) elke zes weken.
Bij de AB-vergaderingen was gelukkig meestal de redacteur
van het Zegje, hoewel gedeeltelijk, onze gast.


