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5 april 2006 : ALV in de Jaguar
Op woensdagavond 5 april a.s. houdt Bewonersvereniging Gijzenrooi
haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de

Jaguar aan de Jaguarstraat 1. 
Alle leden van Bewonersvereniging Gijzenrooi zijn van harte welkom. 

De vergadering begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 22.00
uur eindigen.

Denk en praat mee over uw eigen buurt! 
Kom daarom ook naar de Algemene Ledenvergadering van

Bewonersvereniging Gijzenrooi!

Monique Elst, secretaris Bewonersvereniging Gijzenrooi

het
GIJZENROOISE

ZEGJE

KOM JE OOK EIEREN
ZOEKEN?

Op Paaszaterdag 15 april aanstaande organiseert de
commissie activiteiten van de bewonersvereniging
een leuke en inmiddels vertrouwde activiteit voor
de kinderen in onze wijk: 

het paaseieren zoeken!

Het belooft weer een ouderwets gezellige ochtend te
worden, dus kom ook naar het Buurtven, samen
met je vader of moeder om eieren te zoeken op de
geheime verstopplaats van de paashaas!

Lees verder op pag. 5.
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Voor ouderen die niet in staat
zijn een warme maaltijd te
bereiden of die het gezelliger
vinden samen met anderen de
maaltijd te gebruiken, kan
een eetpunt een uitkomst
bieden. Op een eetpunt kan
men tussen de middag een
afwisselende maaltijd
gebruiken, mensen

ontmoeten en een praatje
maken.

Om deze eetpunten draaiende te
houden maken we gebruik van
veel vrijwilligers.
Voor "de Jaguar" in Stratum zoeken
we nieuwe vrijwilligers voor de
dinsdag.
Je werkt  van 11.30 tot 13.30 samen
met 2 andere vrijwilligers.

Het is leuk werk en een prettige
manier om iets voor anderen te
kunnen betekenen. 

Heeft u tijd of wilt u meer
informatie bel naar Loket W, tel:
297.20.20 en vraag naar Anja Alink.

Als u 4x per jaar het Gijzenroois Zegje met
plezier leest, vragen we u na te gaan of u ook
4x per jaar twee avonden wilt investeren in
het voortbestaan van ons wijkblad. 

Niet alleen zoeken we vervanging voor het vertrek
van Martin van Rooij, ook hebben we dringend
behoefte aan vers bloed en nieuwe redacteurs in de
gelederen van de commissie Communicatie. 

Neem om uw interesse te tonen, contact op met een
van de leden van de commissie. We zien u graag bij
het volgende redactieoverleg! Henk, Wim, Willem, Anneke, Léonie 

Martin van Rooij heeft afscheid
genomen van de commissie
Communicatie. Jaren heeft hij als
hoofdredacteur alle teksten voor
het Gijzenroois Zegje gezien,
beoordeelt en gecorrigeerd.
Daarnaast nam hij ook zelf de pen
ter hand.  Wij danken hem voor
zijn jarenlange inzet voor de
bewonersvereniging en voor zijn

redactiewerkzaamheden binnen de
commissie Communicatie in het
bijzonder. 

"Martin, we doen ons best je werk
naar behoren voort te zetten!"

de leden van de commissie
Communicatie

Loket W zoekt vrijwilligers
voor eetpunt de "Jaguar"

"de pen is leeg"

!! REDACTIELEDEN GEZOCHT !!
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Actieve leden gezocht
De activiteitencommissie is al jaren actief in Gijzenrooi. Alle die leuke activiteiten ortganiseren we met behulp
van veel vrijwilligers en natuurlijk een activiteitencommissie!
Na jaren van trouwe dienst treden enkele van onze kartrekkers terug. In verband daarmee zijn we op zoek naar
nieuw bloed. Zoals bekend organiseren wij jaarlijks vijf of zes activiteiten. 

Voor 2006 gaat het om:
- paaseieren zoeken : zaterdag 15 april aanstaande
- WK-wedstrijden : zondag 11 juni en wie weet…
- Zeskamp + barbecue : voorlopig gepland op zondag 17 september
- Lampionnenoptocht : zaterdag 11 november
- Sinterklaas : zondag 26 november

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om één of twee van deze activiteiten (mee) te organiseren. De
organisatie gebeurt altijd in een groepje van 2 à 3 mensen en vergt in de aanloop naar een activiteit enkele
uurtjes investering waarin taken worden verdeeld, zaken moeten worden geregeld en afspraken worden
gemaakt. De ene activiteit vergt vanzelfsprekend meer tijd dan de andere, maar daarop is ook de grootte van de
organiserende club zoveel mogelijk afgestemd. Bovendien ben je op de dag van de activiteit zelf natuurlijk druk
bezig om de uitvoering te sturen.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

Datum: 5 april 2006
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: de Jaguar, Jaguarstraat 1
Telefoon: (040) 2122245

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Presentatie : project buurtpreventie in Gijzenrooi
4. Notulen 6 april 2005  (zie Zegje nr. 49, juni 2005 of www.gijzenrooi.nl)
5. Jaarverslag 2005 van de voorzitter
6. Bestuurswisseling: 

- aftredende bestuursleden: Mieke van Kuijk en Janco Rampart
- als nieuwe penningmeester wordt voorgesteld: Petro Pellemans
- als algemeen bestuurslid wordt voorgesteld: Els Segers

7. Beleidsplan april 2006 - april 2009  (Zie www.gijzenrooi.nl)
8. Voorstel contributie 2006 -2007
9. Financieel jaarverslag 2005, verslag kascommissie 2005, benoeming kascommissie 2006, begroting 2006.

PAUZE

10. Toelichting commissies communicatie, activiteiten en belangenbehartiging
11. Rondvraag
12. Sluiting

Monique Elst, secretaris Bewonersvereniging Gijzenrooi
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Loket W geeft senioren de energie om tot rust te komen

Dit is te bereiken door deel te nemen aan onze Hatha Yoga lessen. Hatha
Yoga kan je helpen om: 
- beter te leren ontspannen en beter te slapen
- meer energie te hebben
- sterker en soepeler te worden
- minder lichamelijke klachten te hebben
- beter naar je lichaam te kunnen luisteren.

De lessen bestaan uit een uitgebalanceerd scala aan lichaamsoefeningen, gecombineerd met een bewuste en
regelmatige ademhaling. Van de deelnemers worden geen prestaties verwacht, maar wel de bereidheid om er
samen een sfeervolle les van te maken. De kosten zijn  26,-  per kwartaal.

In Stratum en in Tongelre is nog plaats voor nieuwe leden. Spreekt dit u aan, neem dan contact op met Anja
Alink, tel 297.20.20 om een gratis proefles af te spreken

Op Paaszaterdag 15 april
aanstaande organiseert de
commissie activiteiten van de
bewonersvereniging een
leuke en inmiddels
vertrouwde activiteit voor de
kinderen in onze wijk: 
het paaseieren zoeken!

We verzamelen op het Buurtven
(Eijerven/Schaapsloopven).
Vandaar vertrekken we om 10.30
uur samen met de paashaas naar
de zoekplaats.

Deelname is net als vorig jaar
gratis. Wel moeten alle kinderen bij
aankomst op het Buurtven even
aangemeld worden. Ze krijgen dan
een kaartje waarmee ze na afloop
van de activiteit een leuke attentie
mee naar huis krijgen. Alle
kinderen kunnen weer met de
gevonden eieren een lootje
verdienen. Daarmee zijn leuke
prijsjes te winnen in de loterij. Dus
hoe meer eieren je vindt, hoe groter

je kans op een prijsje! Voor ieder
kind is er een bekertje ranja en
voor de ouders een lekker kopje
koffie.

Het belooft weer een ouderwets
gezellige ochtend te worden, dus

kom ook naar het Buurtven, samen
met je vader of moeder om eieren
te zoeken op de geheime
verstopplaats van de paashaas!

Corien Smits en Mariëtte Mooren

KOM JE OOK EIEREN ZOEKEN?
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI: 
Financieel overzicht 2005 / Begr.' 06 in 's

Eindhoven, Mieke van Kuijk, penningmeester BG
21.2.2006 gijzfin05.001
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Ophokjicht
Het zit me niet helemaal lekker,
beste wijkgenoten. Dat van die
vogelgriep, bedoel ik dan. Aan
de ene kant denk ik:
"Onheilsprofetieën zijn van alle
tijden en dit zal wel de nieuwste
zijn". Zo bezien is de vogelgriep
niets meer dan de opvolger van
illustere zaken als het einde der
Tijden, de pest, het
marsmannetje, de Rus en de
millenniumbug, om er maar een
paar te noemen. Aan de andere
kant: met de trekvogels die
terugkomen uit Afrika lijkt het
allemaal toch wel erg dichtbij te
komen. 

Een uitgebreide zondagse
wandeling door Gijzenrooi
leerde me dat het aantal
hobbymatige pluimveehouders
hier verwaarloosbaar klein is.
Voor onze wijk heeft de
ingestelde ophokplicht dus
vooralsnog geen ingrijpende
gevolgen. Dat is echter anders
voor de gevederde bewoners van
de Beestenboel aan de
Neushoornstraat /
Diepmeerven. Die zitten
inmiddels opgehokt en de
bijbehorende stress wordt
zichtbaar. Er wordt voortdurend
naar elkaar gepikt en geblazen.

Ik durf het bijna niet hardop te
zeggen, maar taalkundig gezien
heb ik zelfs een beetje aardigheid
in de hele geschiedenis. Ik word
me weer eens bewust hoeveel

uitdrukkingen en gezegden met
vogelnamen onze taal eigenlijk
rijk is. En verder is mijn
fantasie wat op de loop gegaan
met dat nieuwe woord,
'ophokplicht'. Kunt u zich ook
iets voorstellen bij een
ophokwicht? En bij ophokjicht?
Bij een ophoknicht dan? Bij
ophokzwicht wellicht, of bij een
ophokgedicht? 

Toen één van mijn kinderen pas
met een overmaat aan energie
gillend door het huis liep te
stuiteren en ik haar nariep "Doe
niet zo opgehokt, je lijkt wel een
stresskip!" zorgde dat niet
alleen voor de nodige hilariteit,
de boodschap kwam nog over
ook.

Een wijkgenoot vroeg of ik me
in deze column wilde wagen
aan een voorspelling over hoe
het nou verder zou gaan met die
vogelgriep. "Dank je de
koekoek", riep ik meteen.
"Straks vinden de beleidsmakers
nog dat ik onder hun duiven
aan het schieten ben. Die lui

denken toch altijd al hun eigen
uil een valk te zijn. Straks zit
het Zegje lelijk in de nesten en
moet ik schuilevinkje spelen
omdat de redactie vindt dat ik
het eigen nest bevuild heb. Kom
nou, zo'n uilskuiken ben ik
niet".

Een columnist is geen
wetenschapper. Ieder vogeltje
zingt nou eenmaal hoe het

gebekt is. Zolang de
wetenschapper nog geen
pasklaar antwoord heeft, spreekt
dus de columnist. Op het gevaar
af dat u mij straks een domme
gans of een blinde vink zult
noemen en dat u vindt dat ik
aan struisvogelpolitiek doe,
wilde ik er in dit Zegje toch
maar in vogelvlucht een beetje
luchtig over doen. Ik hoop dat ik
niet mijn kruit op de mussen
verschoten heb. Laten we
afspreken dat ik een geluksvogel
ben en dat dit dus niet mijn
zwanenzang wordt. 

Gijsz
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Inmiddels is het jaar 2006 op
gang gekomen en heeft
iedereen een zorgverzekering.
Het is een drukke tijd
geweest voor de huisartsen,
de assistenten en de patiënten
zelf om hun nieuwe
polisnummers op orde te
krijgen.

Ondertussen is er al weer een
nieuwe verandering op komst!

Verhuizing huisarts
De huisartsen M. Brouwer, J.G.M.
Moors en P.J.Dalinghaus-Nienhuys
hebben besloten om samen onder
één dak te gaan werken. 
Daarvoor is een nieuwe locatie
voor gevonden op de
Lidwinastraat, hoek Bonifaciuslaan.
Er is al begonnen met de bouw,
zoals u misschien al heeft gezien.
De verhuizing staat voor het einde
van dit jaar gepland. De huisartsen
houden daar hun eigen praktijk,
dus u blijft bij uw eigen huisarts!

Het is jammer dat er dan geen
huisarts meer in de Gijzenrooi
praktiseert, maar de zorgvraag van
tegenwoordig stelt nieuwe eisen. 

Praktijondersteuner
Door de vergrijzing en de toename
van chronische ziekten komt er
meer nadruk op het begeleiden van
patiënten met bijvoorbeeld diabetes
mellitus, chronische longziekten en
hart- en vaatziekten. 
Daarom doet ook de

praktijkondersteuner haar intrede
in onze praktijken. Zij zal ons
ondersteunen in de zorg rond
chronische ziekten. Voorlopig zal
ze op de locatie op het Biesven
patiënten uitnodigen van alle drie
de praktijken, maar straks heeft ze
haar eigen ruimte op de
Lidwinastraat. Ze heeft wel al
inzicht in de patiëntengegevens
van de drie praktijken via een
beveiligde internetverbinding. 
De praktijkondersteuner werkt
tevens nauw samen met de
assistentes.
In de praktijk van Dr. Dalinghaus
heeft nog een verandering
plaatsgevonden. Dr Boot heeft een
andere werkkring aanvaard en
daarom doet Dr. D. Rutgers op
woensdagen spreekuur.

De huisartsen verwachten door
hun samenwerking een goede
eigentijdse huisartsenzorg te
kunnen blijven geven. We zullen u
op de hoogte houden van de
vorderingen van de Groepspraktijk
Lidwinastraat via informatie in
onze wachtkamers!

Anneke Dalinghaus

GEZOGT:
GEDREFEN SCHREIVER(S) &

PRAOTERS MET TAALGEFOEL
Bij de redactie van het Gijzenroois Zegje zitten we te springen om jouw inzet. 
Niet zo'n schrijven maar wel creatief? Of ben de razende reporter over het wel
en wee van onze wijk? Misschien ben je alleen maar benieuwd wie die Gijsz
nu is? We kunnen je hulp zeker gebruiken!

Meld je aan bij één van de redactieleden, of mail naar
communicatie@gijzenrooi.nl. 

Veranderingen in de zorg!
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De speelgelegenheid voor de
oudere jeugd aan het
Bunderkensven is gerealiseerd. Op
2 oktober jl. vond de opening
plaats met een voetbaltoernooi
o.l.v. André van Dam (BB) en Marc
Melters.(ACT). Dit was een succes,
want door de deelname van 50
kinderen werd het een fijn
toernooi. De opening werd verricht
door Wildrik Burema, voorzitter
van de stadsdeelcommissie
Stratum in aanwezigheid van John
Bastiaans, vanuit het stadsdeelteam
(voorheen stadsdeelkantoor)
Stratum de voornaamste
gesprekspartner van André van
Dam voor deze speelgelegenheid.

Buurtpreventie kreeg nieuwe
enthousiaste vrijwilligers en we
maakten afspraken met de politie
daarover. Had Dirk van Vooren,
buurtbrigadier, in de vorige ALV
van 6.4.05 al opgeroepen de
buurtpreventie weer nieuw leven
in de blazen, in de loop van 2005 is
dit gelukt. Zoals in het Zegje van
december 2005 (zie "Attentie
Buurtpreventie") is bericht, zijn er
nu enkele buurtcoördinatoren
actief. Op de ALV van 5 april as
hoort u er meer over. Gewerkt
wordt nu nog aan het enthousiast
maken van meer coördinatoren
verspreid over de wijk.

De organisatie is versterkt met
nieuwe vrijwilligers voor bestuur
en commissies: 

elk bestuur van vrijwilligers prijst
zich gelukkig met aanmeldingen
van nieuwe bestuursleden, als
bestaande bestuursleden na een
behoorlijke periode van inzet zich
willen terugtrekken. Zo ook wij. 
Petro Pellemans wordt op de ALV
van 5 april aanstaande voorgesteld
als nieuwe penningmeester nadat
Mieke van Kuijk zich 4 jaren voor
deze functie actief heeft ingezet.
Bovendien zijn wij in contact met
Els Segers, die op genoemde ALV
wordt voorgesteld als bestuurslid
in het Algemeen Bestuur (AB) voor
één van de commissies (hetgeen
zelfs een versterking betekent t.o.v.
de situatie tot nu toe).

Een betere communicatie binnen
Bewonersvereniging Gijzenrooi.
Nu contacten met de commissie
belangenbehartiging (BB) uitzicht
bieden op regelmatiger overleg
over de diverse projecten in deze
Commissie. Het is in 2005 ook
enkele keren gelukt over de
projecten van BB met hen te
overleggen. In 2006 gaan we
trachten dat frequenter te doen.
Het eerstvolgende overleg vindt
nog vóór de ALV van 5 april a.s.
plaats.

AFSTEMMING BELEIDSPLAN
2006-2009 MET LEDEN 
Het bestaande beleidsplan 2003-
2006 (zie www. gijzenrooi.nl) is
voor de periode 2006-2009 door het
bestuur op enkele punten herzien.

Om optimale en transparante
communicatie te krijgen tussen
leden en bestuur, wordt dit
herziene beleid in de ALV met u
afgestemd. 
(dit in tegenstelling tot wat in het
huishoudelijk reglement is
opgenomen, namelijk dat het
bestuur het inhoudelijke beleid in
hoofdlijnen vaststelt). 
Het nieuwe beleidsplan 2006-2009
komt z.s.m. op de website
(www.gijzenrooi.nl) - na de laatste
vergadering van het AB en nog
vóór de ALV van 5 april a.s.

ACTIVITEITEN (ACT)
De activiteiten werden in 2005
voortgezet door een goede inzet
van voldoende vrijwilligers. Het is
verheugend te zien dat de
deelname aan deze activiteiten
goed is. Naast de fietstocht is nu
ook de zeskamp al een aantal jaren
een goed lopende activiteit, waar
de oudere jeugd in voldoende mate
op af komt. Door dit alles ontstaan
contacten, waardoor meer
bewoners van Gijzenrooi elkaar
leren kennen en zo met hun
kwaliteiten en ambitie mogelijk een
bijdrage kunnen leveren aan de
activiteiten van onze
bewonersvereniging.

COMMUNICATIE (COM)
Doordat Henk Lingers als
bestuurslid al weer geruime tijd de
commissie Communicatie
vertegenwoordigt in het Algemeen
Bestuur is een vooruitgang geboekt
met de afstemming van bijv.
activiteiten met de publikaties in
het Gijzenroois Zegje. Het blad
wordt mede door de buitenwacht
waardevol gevonden. 

BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
JAARVERSLAG BESTUUR  2005

EEN GESLAAGD JAAR VOOR BEWONERSVERENIGING
GIJZENROOI!
2005 kan voor onze bewonersvereniging een geslaagd jaar
worden genoemd. Wat is er veel gebeurd. Een korte
uiteenzetting van de resultaten:
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Het bestuur heeft ook steun
verleend bij het verhelpen van
enkele problemen met de
organisatie rond het beheer van de
website. 

BELANGENBEHARTIGING (BB)
Binnenkort wordt door het Bestuur
met de Commissie BB over haar
taken overlegd. Dan komen
verkeer en veiligheid  (denk aan
snelheidsbeperkingen
Diepmeerven en Kanunnikensven),
grondwater resp. "natuurwaarde
vloeiweide'' (denk aan de
presentatie op de vorige ALV door
betreffende werkgroep) en sport en
spel (hoe staat het met het
speelveld aan het Vlasven?) etc.
aan de orde.

EXTERNE RELATIES
Een regulier jaarlijks overleg van
het bestuur met de
stadsdeelmanager Stratum, is in
2005, hoewel wel gevraagd, niet
gelukt. We zullen nieuwe wegen
zien te vinden om de
communicatie met het
stadsdeelteam Stratum gaande te
houden nu dit team zich op haar
basis in het stadskantoor heeft
teruggetrokken. 
Met enkele andere
bewonersverenigingen zoals de
buurtvereniging Tivoli (zie onze
samenwerking t.b.v. het jaarlijks
terugkerend evenement rond het
ontsteken van de
kerstboomverlichting) hebben we
steeds terugkerend contact. 
Met de buurtvereniging Hanevoet
(indertijd op hun initiatief) is het
contact voorlopig tot een enkele
keer beperkt gebleven. 
Met andere ons omringende
bewonersverenigingen zoals die
van de  Burgh ,Tuindorp ,
Hadewijch en de Sintenbuurt
hebben wij in het kader van het
project De Bokkensprong wel

contact gehad, maar genoemd
project ligt al weer enige tijd stil.
Het bestuur stelt zich voor aan
deze contacten aandacht te blijven
besteden     

BESTUUR en VACATURES BIJ
BG
Het AB vergaderde in het
afgelopen jaar - behalve in de
vakanties - om de 6 weken in de
school "De Reis van Brandaan". Het
DB daar tussen in 1 à 2 keer bij één
van de bestuursleden thuis. 

In het bestuur zijn op de komende
ALV voorlopig nog 4 vacatures:
1 voor COM, 2 voor BB en 1 voor
ACT. Onze penningmeester Mieke
van Kuijk wil haar taak beëindigen
en op de komende ALV zal het
bestuur dan ook Petro Pellemans
als haar opvolger voorstellen.
Tevens zal Janco van Rampart na
vele jaren bestuurslid voor
Activiteiten te zijn geweest
aftreden zodat bovengenoemde
vacature in de Commissie ACT
ontstaat. Het is de bedoeling dat
ons op genoemde ALV nieuw voor
te stellen bestuurslid Els Segers één

van bovengenoemde vacatures gaat
vervullen. Verder heeft onze
secretaris Monique Elst de wens te
kennen gegeven haar taken per de
volgende ALV in april 2007 over te
willen dragen, zodat dan
vooralsnog ook een vacature in het
DB ontstaat. 
Verder zal de ledenadministratie
voortaan niet meer door de
penningmeester worden beheerd
maar door de secretaris en zullen
de advertenties in het Zegje
voortaan i.p.v. door de
penningmeester worden verzorgd
door een lid van de commissie
COM nl. Wim Corbeij.  

Mocht u in één van de vacatures
geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich
aanmelden bij ons secretariaat : zie
Monique Elst :
email=bestuur@gijzenrooi.nl. Dit
kan nog tot vlak vóór de a.s. ALV

Met vriendelijke groeten,

Peter Hans Unk
Voorzitter BG
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De kogel is door de kerk: er
kan worden gebouwd in
Putten, het gebied in de hoek
Puttense Dreef/Rielsedijk.
Mogelijk zullen nog voor de
bouwvak de eerste
bouwwerkzaamheden
beginnen.

Putten omvat in totaal 54 kavels, in
grootte variërend van 637 m? tot
ca. 1.500 m?. Het gros van de
nieuwe bewoners - ongeveer 40
kopers - is afkomstig uit
Gijzenrooi, aldus een medewerker
van de afdeling Grondzaken. Dat
betekent dat in Gijzenrooi
binnenkort veertig woningen 'extra'
te koop zullen worden
aangeboden. Er zal dus sprake zijn
van een behoorlijk ruime keuze
voor mensen die in dit deel van
Eindhoven willen wonen. 

Boerderettes
De gemeente stelt heel specifieke
eisen aan de woningen in Putten en
wel rust en eenduidigheid in de
architectuur. De gemeente streeft
naar een geleidelijke overgang van
de stad naar het platteland. Dat
betekent dat de nok van de
woningen in Putten in principe niet
hoger mag zijn dan acht meter. De
dakpannen moet zwart tot
antraciet zijn, de bakstenen rood
tot bruin. Eigenlijk schrijft de
gemeente een soort hedendaagse
langgevelboerderijen voor, ook wel
'boerderettes' genoemd, al is het
waarschijnlijk wél mogelijk om
binnen de voorschriften van het
beeldkwaliteitsplan een tamelijk
strakke en moderne woning te
ontwerpen.

Eerste bouwvergunningen
aangevraagd

Intussen zijn de eerste woningen al
goedgekeurd door Welstand en zijn
op deze ontwerpen
bouwvergunningen aangevraagd.
Die worden in Eindhoven
doorgaans na een week of zes -
doch maximaal na dertien weken -
verstrekt. Vervolgens kunnen de
bouwwerkzaamheden starten. De
snelste bouwers zullen wellicht nog
vóór de bouwvakvakantie de
fundering van hun woning hebben
gestort. 

Enkele van de activiteiten in
Gijzenrooi worden muzikaal
ondersteund. Denk daarbij aan de
Lampionnenoptocht en
Sinterklaas. Maar ook de
Zeskamp kan opgeluisterd
worden met live-muziek. De
laatste jaren kregen we bij de
lampionnenoptocht deze
ondersteuning tot volle
tevredenheid van "Die
Tambourijnen van die Stadt
Eyndhoven". 

Het lijkt ons echter een leuk idee
om te proberen een dweilorkest
samen te stellen met
buurtbewoners die enthousiast zijn
om samen te spelen op de
genoemde dagen.

Ben je een muzikant met gevoel
voor plezier? Of speel je voor de lol
wel eens een valse noot?
Meld je aan voor de dweilband i/o
van Gijzenrooi! 
Dat kan bij een van de leden van

de activiteitencommissie (zie
colofon).

De activiteitencommissie

Opgraving puttensedreef.

Bouw in Putten start binnen enkele maanden

Doorstroming in Gijzenrooi 
op til

Dweilen met buurt?! 


