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De Oranjekoorts stijgt. Nog heel
even en dan is het zover. Op 9 juni
start het WK Voetbal. Nederland
speelt zijn eerste wedstrijd op
zondag 11 juni om 15.00 uur tegen
Servië en Montenegro. 

Wie het gezellig vindt om samen
met buurtgenoten te kijken, is
zondag 11 juni vanaf 14.30 uur van
harte welkom op het Buurtven.
Hopelijk wordt het een wervelende
voetbalshow die we op een
diascherm zullen bekijken. Voor een

glaasje fris of
een biertje
wordt gezorgd.
Wellicht dat we
na deze eerste
wedstrijd, afhankelijk van de
opkomst en ervaringen, nog meer
wedstrijden gezamenlijk zullen
volgen. Wij houden u hierover via
de website van de
bewonersvereniging op de hoogte.
Kom gezellig kijken op zondag 11
juni. Uiteraard is oranje kleding
geen bezwaar!

15 april was het een drukte van
belang in Gijzenrooi. Op deze
Paaszaterdag doken 110 kinderen
het bos bij het (schaats)ven in om
op twee stukken afgezet bos 460!
eieren te zoeken.

De paashaas had dit jaar extra eieren
verstopt om alle Gijzenrooise
speurneuzen flink aan het werk te
houden. Als een ei werd gevonden, kon
dat worden omgeruild voor een lootje.
Ruim een uur renden de kinderen (en
ook hun ouders!) keihard om alle eieren
terug te bezorgen bij de Paashaas. 
Na een lekker pakje drinken, een
paassnoepje en voor de ouders koffie
en/of thee, werden enkele prijzen
verloot en kreeg ieder kind een klein
knutselpakketje voor de moeite. 

Moegezocht maar tevreden gingen de
kinderen weer naar huis.

Iedereen die heeft meegewerkt om er weer een
succes van te maken:
HARTSTIKKE BEDANKT !

Maar... er liggen nog ongeveer 20 eieren in het bos.
Mocht je er nog één vinden, dan kun je die inwisselen
voor iets lekkers op Corien Smits.

Oranjegekte neemt toe

Eieren gevonden?

Meer hazenfoto’s op pag. 11.
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Het is steeds verrassend, dat na het
vertrek van vrijwilligers in het
bestuur van onze
bewonersvereniging, er steeds
nieuwe vrijwilligers te vinden zijn
om functies in te vullen. Ook
melden  mensen zich spontaan deel
te nemen. Dit is motiverend voor
de blijvende bestuursleden en geeft
nieuwe impulsen aan het werk van
de BG.

In dit Zegje op pagina 3 kunt u in
de notulen van de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 5
april jl. lezen om wie het gaat. Met
dit vernieuwd bestuur zijn we
direct goed van start gegaan om
het beleidsplan dat in de ALV met
de leden is afgestemd,  verder
vorm te geven.

Commissies en de actieve leden
Het Algemeen Bestuur (AB) en het
Dagelijks Bestuur (DB) bepalen het
beleid. De commissies
Belangenbehartiging (BB),
Activiteiten (ACT) en
Communicatie  (COM) zorgen
vervolgens voor de uitvoering
ervan. De contacten tussen AB en
DB met de commissie
Belangenbehartiging verlopen weer

voorspoedig en dat werpt zijn
vruchten af. 
Buurtpreventie is nu als apart
project goed aangepakt. Dit konden
de aanwezigen op de ALV reeds
vernemen. Helaas waren er maar
weinig leden aanwezig, waar
voetbal op tv wellicht de mogelijke
oorzaak voor was. In dit Zegje leest
u meer over buurtpreventie zodat

u goed op de hoogte blijft van
lopende ontwikkelingen wat van
belang is voor de veiligheid in onze
wijk. Daarnaast staan de komende
tijd de coördinatie van de
grondwaterproblematiek en het
milieubelang via de weilandgroep
op de agenda. Hier zullen we meer
energie in steken.
De commissie Activiteiten is druk
in de weer met de organisatie van
diverse evenementen in de wijk.
Een mooie gelegenheid voor alle
bewoners om elkaar (beter) te leren
kennen. In het Zegje en op de
website kunt u lezen wat de
geplande activiteiten zijn. De
commissie Communicatie verzorgt
deze media en ook zij doet dat met
een nieuwe frisse insteek door de
toetreding van drie nieuwe leden.

Het bestuur hoopt ook dit jaar
weer regelmatig de mening van de
leden van de BG te mogen horen.
Dit is van belang voor het
voortzetten van de goede sfeer in
Gijzenrooi.
Tot slot willen wij u vragen eens na
te denken of u de taak van onze
secretaris zou willen overnemen.
Dit is namelijk de eerste vacature
die we te verwachten hebben. U
kunt uw reactie mailen naar
bestuur@gijzenrooi.nl.

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging
Gijzenrooi

VAN DE BESTUURSTAFEL

De Bewonersvereniging Gijzenrooi (BG) is dit jaar voortvarend
van start gegaan met een gedeeltelijk vernieuwd en aangevuld
bestuur.
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Op 5 april vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer in
steunpunt de Jaguar, Jaguarstraat 1. Bijgaand kunt u
de notulen lezen.

Net als voorgaande jaren was de opkomst zeer laag,
slechts twintig leden inclusief het bestuur. Volgens de
aanwezigen was dit deels te wijten aan de finale van
de UEFA cup, die op deze avond plaatsvond. Andere
leden opperden het idee om de avond eens wat 'op te
leuken', door misschien wat politieke kopstukken uit
te nodigen. Er wonen er immers een aantal in onze
wijk.  Het bestuur zal voor het komende jaar deze
punten in acht nemen. Aanwezig op deze avond
waren onze buurtbrigadier Dirk van Vooren en Hans
Halajdenko (project buurtpreventie).
Namens de commissies waren Marc Melters en Janco
Rampart  (activiteiten), Henk Lingers (communicatie)
en nieuw bestuurslid Els Segers (voorlopig voor
belangen behartiging) aanwezig. Namens het
algemeen bestuur waren Monique Elst, Peter Hans
Unk, Mieke van Kuijk (aftredende penningmeester) en
Petro Pellemans (nieuwe penningmeester)
vertegenwoordigd. Ineke Frankenmolen en André van
Dam (belangen behartiging) hadden zich afgemeld. In
tegenstelling tot voorgaande jaren vond de presentatie
van de buurtbrigadier aan het begin van de
vergadering plaats en niet na de pauze. Dit omdat
onze buurtbrigadier later op de avond nog
verplichtingen had.

Notulen vergadering, aanwezig 20 leden, inclusief
bestuur.

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering werd om 20.00 uur geopend door de
voorzitter Peter Hans Unk. Hij heette iedereen
welkom en de agenda werd vastgesteld.

2. Mededelingen
Truus van Vessem heeft zich afgemeld voor de
vergadering evenals Ineke Frankenmolen en André
van Dam van de commissie belangen behartiging (BB). 

3. Presentatie buurtpreventie
Dirk van Vooren is op uitnodiging van de vereniging

gekomen. Hij stelt zich kort voor. Sinds drie jaar is hij
buurtbrigadier in Gijzenrooi. Dagelijks maakt hij per
fiets zijn ronde door de wijk. Aanvankelijk leek het er
naar uit te zien, dat Dirk op de vergadering niet
aanwezig mocht zijn, want buurtpreventie behoort
niet meer tot de kerntaak van de politie.
Buurtpreventie wordt nu ondersteund door loket W.
De vereniging kan hiervoor een subsidie aanvragen bij
loket W. Maar, ondanks dat, is Dirk toch gekomen om
zijn verhaal te doen. Het belang van buurtpreventie is
dat de bewoners de ogen en oren van de wijk zijn. De
bewoners zien direct of er een vreemde in de straat is,
of dat de situatie anders is dan normaal. De
buurtbrigadier ziet niet alles. Er wordt een lijstje
uitgedeeld met hierop de meest voorkomende
meldingen in 2004 en 2005. Hieruit valt op te maken,
dat het aantal inbraken is gedaald. Maar het blijft wel
van belang om een project als buurtpreventie in het
leven te roepen, want ooit kan het inbrekersgilde onze
wijk weer ontdekken. Een buurtpreventie project
schrikt de inbreker af.
Het aantal auto-inbraken staat op dit moment voor
2006 al op zes. Voor heel 2005 was dit tien. Gestolen
wordt meestal het navigatiesysteem, dat de mensen
gewoon in de auto laten zitten. Haal deze er uit en
sluit de auto goed af!  Na dit korte betoog komt Hans
Halajdenko, onze buurtcoördinator aan het woord. Hij
roept de mensen op om het te melden als ze vreemde
dingen zien. Hierbij moet de afweging worden
gemaakt of de politie direct moet worden gebeld of
dat er slechts een melding van moet worden gemaakt.
Wanneer er bijvoorbeeld een bushokje wordt vernield,
moet dit gemeld worden met behulp van een gele
kaart. De politie kan niet echt iets meer doen en de
vogel is dan al gevlogen. Een extreem voorbeeld is als
er iemand wordt neergeschoten, dan direct de politie
moet worden gebeld (geen gele kaart).

Project buurtpreventie
Gijzenrooi is verdeeld in 14 sectoren. Voor elke sector
wordt een "blokhoofd" of straatcoördinator gezocht.
Bij Hans hebben zich al 4 straatcoördinatoren gemeld.
Dirk van Vooren meldt nog dat de buitenring
(Diepmeerven, Bunderkensven, Kanunnikensven ) het
populairste is bij de inbreker. De inbreker kan hier snel
weer weg komen.             >>

Notulen van de
Algemene Ledenvergadering 2006



Jaargang 15,  Nummer 53, Juni 2006
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 5

>>

Hans Halajdenko gaat weer verder met z'n verhaal.
Hangjongeren, met name bij de bokkentuin worden
door hem goed in de gaten gehouden. Hij is bang dat
de dieren iets wordt aangedaan. Gelukkig is dat tot nu
toe niet gebeurd. Dirk voegt tot dat de overlast minder
is geworden doordat de jongeren een project in het
Akkertje hebben gekregen, waar ze zelfs een prijs mee
hebben gewonnen van de Rabobank. Hierop volgt een
aantal vragen uit de zaal.
Cor van Litsenburg: Aan het Eendenven aan het einde
staan paaltjes, deze zijn omlaag gezet i.v.m. het
strooien in oktober. Hij vindt dit onzinnig, want wie
strooit er nu in een natuurgebied? De paaltjes zijn nog
steeds niet omhoog gezet, wat al wel gebeurd had
moeten zijn. Het omlaag zetten van deze paaltjes,
veroorzaakt overlast: er rijdt gemotoriseerd verkeer
naar en van het natuurgebied, dit is ontoelaatbaar.
Dirk van Vooren maakt hier een notitie van en zal dit
opnemen met de Ergon bedrijven. 
Cor ten Hove vraagt wat de taken zijn van het
"blokhoofd"? Hans vertelt dat het in eerste instantie
gaat om het in ontvangst nemen van de gele kaarten,
maar dat je dit zo breed kunt maken als je zelf wilt.
Racer Palthe: Worden er ook bordjes geplaatst met 'Pas
op buurtpreventie'?  Dirk van Vooren zegt dat deze
kunnen worden aangevraagd bij de gemeente en dat
er budget voor is. Verder merkt Racer Palthe nog op
dat buurtpreventie gaat om het bijbrengen van de
elementaire dingen, de algehele cohesie in de wijk,
weet wanneer iemand op vakantie is, regel de post,
doe de gordijnen dicht 's avonds en een lamp aan als
je er even niet bent. Er wordt nog een vraag gesteld
over de Puttensedreef: Is dit een fietspad of mogen er
auto's rijden? Het fietspad bordje is namelijk weg,
sinds de oprit van nr 1 is verplaatst. Dirk van Vooren
zal dit nakijken.
De plattegrond van de wijk verdeeld in de 14 sectoren
zal door Henk Lingers op de website gezet worden.

Peter Hans Unk bedankt Dirk van Vooren voor zijn
komst en Hans Halajdenko voor zijn presentatie.

4. Notulen 6 april 2005
Er zijn tekstueel noch inhoudelijke opmerkingen over
de notulen van de ALV van 6 april 2005, zodat deze
zijn vastgesteld.

5. Jaarverslag van de voorzitter
Het verslag van de voorzitter stond in het Zegje nr 52
van maart 2006. Peter Hans vertelt hier in het kort iets

over. Gea van Beers vraagt vanuit de zaal toelichting
over het onderwerp 
'betere communicatie binnen de bewonersvereniging
Gijzenrooi'. In het verslag staat dat het in 2005 enkele
malen is gelukt om over de projecten van BB te
overleggen en dat er in 2006 een frequentere
communicatie zal zijn. Wordt hiermee bedoeld dat er
helemaal geen contact is geweest met BB dat er geen
verslagen zijn ontvangen? Peter Hans: na de pauze
staat de commissie BB op de agenda en zal de vraag
worden beantwoord.
Verder zijn er geen opmerkingen over het jaarverslag
gemaakt.

6. Bestuurswisseling
Aftredende bestuurssleden: Mieke van Kuijk en Janco
Rampart:
Peter Hans dankt Mieke voor haar inzet als
penningmeester. Hij merkt hierbij op dat ze niet alleen
de taken van penningmeester heeft vervuld, maar
daarnaast ook nog de ledenadministratie heeft gedaan
en de advertenties heeft verzorgd. De twee laatst
genoemde taken zullen respectievelijk door de
secretaris Monique Elst en Wim Corbeij (commissie
communicatie) worden overgenomen. Mieke wordt
bedankt met een bos bloemen.
Janco Rampart heeft verschillende dingen gedaan voor
de vereniging; hij was mede-oprichter en tweede man
bij de commissie activiteiten. Peter Hans bedankt hem
en overhandigt hem een fles wijn.
Naast deze bestuursleden treden nog af namens de
commissie communicatie: Léonie Siebelink (niet
aanwezig, de bloemen zullen nog worden
aangeboden) en Martin van Rooij (niet aanwezig).
Henk Lingers zal namens de vereniging de dank
overbrengen naar Martin en hem de fles wijn
bezorgen. Peter Hans spreekt nog lovende woorden
uit naar Henk Lingers over het op tijd uitbrengen van
het laatste zegje. Martin van Rooij was namelijk de
grote regelaar achter het zegje en mede-
verantwoordelijk voor het zegje in de vorm zoals die
nu is.
Voorstellen nieuwe penningmeester Petro Pellemans:
Petro woont met z'n gezin, vrouw en twee zonen, op
het Diepmeerven. Petro woont sinds juli 2005 in
Gijzenrooi en is afkomstig uit Maarheeze. Hij heeft een
financiële achtergrond en runt naast z'n dagelijkse
werk als hoofdadministratie een piep klein
administratie kantoortje aan huis. Hij had
belangstelling voor de functie, omdat het in zijn
werkgebied lag en hij mee wil praten in de buurt.
Petro wordt welkom geheten.                                    >>
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Voorstellen Els Segers als nieuw bestuurslid:
Els Segers woont met haar drie dochters sinds
anderhalf jaar aan het Kleinhuisven. Ze zal voorlopig
zitting nemen in de commissie belangen behartiging.
Els wordt welkom geheten.

7. Beleidsplan april 2006 - april 2009:
Peter Hans Unk vraagt of er opmerkingen zijn over
het beleidsplan.
Hij geeft aan dat het beleidsplan is geactualiseerd door
Monique Elst en vraagt de aanwezigen wat ze van het
beleidsplan vinden. Dit wijkt af van wat er in het
huishoudelijk reglement staat, namelijk dat het
bestuur het beleid in hoofdlijnen vaststelt. Hierover
wordt door de heer Van Schaik dan ook een vraag
gesteld. Hij beweert, dat het huishoudelijk reglement
niet overeenkomt met de statuten. Maar hij spreekt
lovende woorden uit, over het feit dat de vergadering
mede mag beslissen over het te vormen beleid.
Inhoudelijk heeft hij nog een vraag over punt 6: hij
mist een punt over de voorzieningen, die niet
aanwezig zijn in Gijzenrooi. Mede doordat deze
ontbreken zou volgens hem de vereniging over de
wijkgrenzen heen moeten kijken (Heezerweg, Petrus
Canisiuslaan). Hier zitten namelijk alle voorzieningen
van de wijk. De leefbaarheid zou op gang gehouden
moeten worden. Peter Hans Unk merkt op dat er
binnenkort weer een gesprek zal zijn met mevrouw
Ratelband en dat dit punt dan aan de orde zal komen.
Er wordt nog even gediscussieerd over hoe ver de
vereniging moet gaan, tot welke grens er moet worden
gegaan. Het beleidsplan is goedgekeurd tot april 2007,
dan wordt er op het punt van de primaire
voorzieningen terug gekomen.

8. Voorstel contributie 2006- 2007
Doordat de vereniging minder subsidies zal
ontvangen van de overheid, is de vereniging
genoodzaakt de contributie te verhogen. Een
verhoging van 0,50 wordt aan de aanwezigen
voorgesteld. De contributie zal dan 2,50 per jaar
bedragen. Dit nieuwe bedrag wordt door de
vergadering goedgekeurd.

9. Financieel jaarverslag 2005:
Mieke van Kuijk vraagt aan de vergadering of er
vragen zijn over de realisatie van 2005 uit het Zegje nr.
52 van maart 2006. Vanuit de vergadering zijn er geen
vragen over de realisatie 2005.

Verslag kascommissie 2005:
De kascommissie heeft haar controle gedaan op 30
maart en heeft het jaarverslag goedgekeurd. Cor ten
Hove van de kascommissie merkt op dat er in 2005 is
overgegaan naar een computer boekhouding.  Er was
geen twijfel over de rechtmatigheid. Wel geeft hij als
opmerking, dat de kaskwitanties niet door de
ontvanger zijn getekend. Hij vraagt zich af wat zijn
taak is als kascommissie. De kascommissie doet alleen
de controle. Cor heeft wel enkele tips. Petro Pellemans
vraagt hem deze voor hem op te schrijven en vraagt
hem tevens om bij de kasoverdracht aanwezig te zijn.

Benoeming kascommissie 2006:
De kascommissie 2005 bestond uit Rob Sengers en Cor
ten Hove. Will Ansems was voor 2005 reserve. Voor
2006 bestaat de kascommissie uit Rob Sengers en Will
Ansems met Frans Beks als reserve.
Begroting 2006: Mieke vraagt de vergadering of er
vragen zijn over de begroting van 2006 uit het Zegje
nr. 52 van maart 2006. Vanuit de vergadering wordt er
gevraagd waarom de subsidie voor de autoloze
zondag niet is begroot. Mieke licht toe dat het nog niet
zeker is of we die nog krijgen. Janco Rampart gaat hier
nog verder op door. De gemeente geeft per wijk een
subsidie, de wijk deelt deze subsidie weer op. Het kan
zijn dat in Stratum niet elke wijk iets organiseert op
die dag. Zo kan het zijn dat de subsidie centraal wordt
gehouden in Stratum en dat er iets op de autoloze
zondag voor geheel Stratum wordt georganiseerd.
Gevraagd wordt waarom de kerst niet is begroot voor
2006. Mieke verklaart dat de kosten en de subsidie in
2005 nihil zijn geweest en dat er daarom niets is
begroot. 
Petro Pellemans vraagt hoe er wordt omgegaan met
de stukken van januari 2005 tot en met april 2006.
Afgesproken wordt dat de kascommissie hier een
advies over zal uitbrengen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2006.

10. Toelichting commissies
Commissie communicatie:
Henk deelt mede dat er twee leden van de commissie
zijn opgestapt. Martin van Rooij en Léonie Siebelink.
In het Zegje van maart 2006 was al een oproep
geplaatst voor nieuwe commissie leden. Er hebben
zich bij Henk inmiddels drie nieuwe leden aangemeld.
Marc Melters merkt vanuit de zaal op dat de
commissie activiteiten ook nog mensen zoekt,
mochten er bij communicatie teveel leden komen. 

>>
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Voorkómen
is beter dan
vóórkomen

Ik voel mij de laatste tijd zo bekeken,
beste lezers. Op pleinen, in winkels,
ja zelfs in liften bekruipt mij het
onaangename gevoel dat ze naar me
zitten te gluren.

In het begin heb ik dat gevoel maar
stilletjes voor me gehouden. Hoe snel
laadt men anders niet de verdenking
op zich te lijden aan
vervolgingswaan en rijp te zijn voor
het Huisje, als u begrijpt wat ik
bedoel?

Een reportage op televisie bracht
opluchting. Daarin werd uiteengezet
dat wij in dit land steeds meer tegen
allerlei onverlaten beschermd
worden door middel van
bewakingscamera's. Op veel plaatsen
is geavanceerde apparatuur
aangebracht, bedoeld om gespuis te
ontmaskeren. 

Ik was dubbel opgelucht. Mijn
'waan' blijkt een controleerbaar feit
te zijn. En ik kan mij ook nog eens
verzekerd weten van een alziend oog
dat waakt over mijn veiligheid.

Die aanvankelijke opluchting is
evenwel tanende. Om te beginnen is
er het besef: die camera 's maken
geen onderscheid. Ze houden
iedereen in de gaten. Mij dus ook! 

Een onaangename gedachte. Ik ben
een oppassend burger en draag mijn
landgenoten in essentie een goed
hart toe. Moet ik in de gaten worden
gehouden? En zo ja: wie houdt dan

eigenlijk de in-de-gaten-houder in de
gaten?

En dan is er nog iets. Iets wat dieper
zit. Laat me een voorbeeld geven. Er
is de afgelopen jaren fors bezuinigd
op het jeugdwelzijnswerk.
Jeugdhonken zijn gesloten en de
welzijnswerkers op straat gezet. 

Dan kun je er op wachten dat die
jonge apen gaan lopen klieren.
Hadden we dat geld niet beter bij het
welzijnswerk kunnen laten, in plaats
van het te investeren in peperdure
bewakingssystemen?
Nog zo eentje: de drooglegging in de

Verenigde Staten was achteraf bezien
de beste bondgenoot die de gangster
Al Capone en zijn dranksmokkelaars
zich konden wensen, aldus veel
geschiedkundigen. 

Verplaatst naar het heden: meer dan
tachtig procent van de criminaliteit
is drugsgerelateerd. En toch blijven
we die drugs maar verbieden, zulks
in tegenstelling tot ander vergif,
zoals alcohol (inderdaad!), sigaretten
en uitlaatgassen.

Mij bekruipt het gevoel dat we steeds
minder bezig zijn om misdrijven te
voorkómen en steeds meer moeite

doen om te zorgen dat de daders
moeten vóórkomen. 

Gelukkig niet in Gijzenrooi. Wij
richten ons op het voorkómen.
Sterker nog: wij hebben hier Ad
Tentje, het Buurtpreventje! Ad leert
ons om attent te zijn op onze
omgeving en op elkaar. Wij melden
misstanden en spreken elkaar aan op
kleine ongenoegens, voordat die het
stadium van grote irritaties bereiken. 

Ik vind dat mooi. Ik zou bijna
zeggen: "Het komt me voor dat het
ons gaat lukken om te voorkómen
dat mensen moeten vóórkomen!". 

Wel druk ik u op deze plek op het
hart om niet toe te geven aan de
verlokkingen van anonieme
kliklijnen of klikwebsites. En wel
hierom: "It takes two to tango!".
Met andere woorden: een goed
sociaal klimaat bouw je met elkaar. 

Dat lukt dus niet als de ene
buurtbewoner de andere gaat
beschouwen als een soort ongewenst
televisieprogramma dat, passief
liggend in de luie stoel met een druk
op de knop kan worden weggezapt!

Gijsz
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Henk heeft een onderzoek gedaan naar het bezoeken
van de website. Er zijn per dag ongeveer 35 unieke
bezoekers, vooral oude zegjes en het forum worden
bekeken. Het forum is destijds in het leven geroepen
voor vraag en aanbod van kinderoppas. Het wordt nu
voor diverse doeleinden gebruikt. Henk roept nog
eens op om kopij te sturen naar het Zegje. Het
Gijzenrooise Zegje is immers een blad van en voor de
bewoners van Gijzenrooi.

Commissie activiteiten:
Marc Melters is namens de commissie activiteiten
aanwezig. Hij geeft geen commentaar meer op de
activiteiten van 2005. Deze zijn immers uitvoerig
verslagen in de Zegjes van afgelopen jaar. Voor 2006
gaat de vereniging het volgende organiseren:
paaseieren zoeken, WK Voetbal wedstrijd van
Nederland aan het Buurtven, zeskamp,
lampionnenoptocht en sinterklaas.
Dit jaar zal getracht worden om tijdens de
lampionnenoptocht een dweilorkest uit de wijk samen
te stellen en deze in plaats van de Tamboerijnen uit
Eindhoven mee te laten lopen.
Janco is gestopt, Hans Halajdenko heeft zich
aangemeld. Corien Smits wil minder doen en
Bernadette van Rooijen stopt misschien.
Peter Hans heeft nog een vraag aan Marc over de
houders waar posters in kunnen. Marc heeft hierover
navraag gedaan. Deze houders bestaan niet.
Belangen behartiging:
Peter Hans Unk deelt mede dat er op 20 maart 2006
een vergadering is geweest met het algemeen bestuur.
Hierbij was ook Els Segers (nieuw bestuurslid)
aanwezig. Zij zal de komende tijd de commissie
Belangen Behartiging vertegenwoordigen in het
algemeen bestuur.  De commissie BB heeft in 2005 niet
vergaderd. Naar voren is gekomen, dat de leden
moedeloos worden van de gemeente. Het contact is
zeer slecht. Peter Hans Unk zal dit punt naar voren
brengen in het gesprek met mevrouw Ratelband. Het
algemeen bestuur heeft ook gemerkt dat de
communicatie met de gemeente erg slecht is. Geen of
nauwelijks communicatie over de groenvoorziening
en over de Bonifaciuslaan. Iemand merkt op dat er
vorig jaar een groenkrant is bezorgd waarin staat dat
de groenvoorziening wordt verbeterd. De
Bonifaciuslaan is van belang voor Gijzenrooi. Er
ontstaan levensgevaarlijke situaties. Het fietspad
wordt smaller aan weerszijden en in het midden van
de rijbaan komt een verhoogde strook. Tevens wordt
de weg 30 km.

Cor van Litsenburg vraagt of een akker zomaar kan
worden omgezet in een paardenwei. Hier kan men
geen antwoord op geven. Vragen die er zijn aan het
bestuur kunnen worden gesteld via het e-mail adres
bestuur@gijzenrooi.nl. 

11. Rondvraag
Gevraagd wordt of het ALV voortaan niet meer op een
finaledag van het voetbal kan worden georganiseerd.
De secretaris zal hier volgend jaar rekening mee
houden.
Over het uitlaten van honden wordt nog een vraag
gesteld:
Bij de ingang van het Buurtven staat een
hondenverbodsbord. Mag je nu daar ook niet lopen

met een aangelijnde hond? Dit mag niet.
Cor ten Hove vraagt nog naar de komst van een
kinderdagverblijf aan het Bunderkensven. Door de
teruggang van de economie, gaat dit niet door. De
bestemming blijft een bijzondere bestemming.

Gevraagd wordt of er, nu er een officieel voetbalveldje
is aangelegd, er dan niet meer bij de flats aan het
Bunderkensven gevoetbald mag worden. Ook daar
mag gewoon gevoetbald worden.

De vergadering wordt om 22.25 uur gesloten.
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Even
voorstellen:
Onlangs zijn twee nieuwe leden
toegetreden tot de
Bewonersvereniging Gijzenrooi.
Graag stellen zij zich hier aan u
voor.

Beste mensen,

Al 15 jaar woon ik met mijn gezin
in Eindhoven. Sinds anderhalf jaar
zijn we in Gijzenrooi komen wonen
en dat bevalt erg goed. Ik heb drie
dochters die alle drie op het
Augustinianum zitten en die
eveneens met veel plezier hier
wonen. 
Van huis uit ben ik orthopedagoog
en bestuurskundige en heb in beide
vakgebieden in de loop der tijd
veel ervaring opgedaan. Op dit
moment werk ik niet buitenshuis.
Ik heb me aangemeld als
bestuurslid omdat ik graag mijn
kennis en ervaring wil gebruiken
en mijn steentje wil bijdragen om
deze wijk echt onze wijk te laten
zijn. Ik vind het fijn mijn ervaring
te kunnen inzetten en hoop dan
ook dat dit een welkome bijdrage
zal zijn en dat deze inzet zijn
vruchten zal afwerpen ten behoeve
van onze wijk.

Els Segers,
Bestuurslid commissie
belangenbehartiging.

Beste medebewoners,

Met veel plezier wonen mijn vrouw
en ik, samen met onze twee zonen
in de groenrijke omgeving
Gijzenrooi. Medio vorig jaar zijn
wij namelijk verhuisd van het
landelijke Maarheeze naar
Eindhoven. Belangrijkste redenen
van verhuizing waren werk en
school. Dat daarbij de keuze van de
woonomgeving op Gijzenrooi viel,
zal u niet verbazen: dicht bij de
stad en toch in het groen met veel
natuur en fiets- en wandelpaden.

Mijn vrouw, Ans (43 lentes), werkt
parttime als violiste bij Het
Brabants Orkest. Klassieke muziek
is haar leven. Mathijs is een ferme
brugklasser van 12 jaar op het van
Maerlant Lyceum en is nu toch blij
dat ie niet elke dag met de
streekbus naar Eindhoven moet.
Mathijs schaakt, speelt piano en zit
op atletiek. Onze sportieve Carl
van 10 jaar zit in groep 6 van
Basisschool Floralaan en speelt erg
graag met kinderen. Naast schaken
en piano spelen is Carl keeper bij
voetbalclub DVS in Aalst-Waalre.
Ten slotte ondergetekende. Ik (45
jaar) werk als Hoofd Administratie
in Stramproy (Limburg) en zie elke
dag aan de andere kant van de
snelweg het fileleed waarin mijn
vrouw tot voor een jaar regelmatig
terecht kwam.

Bijzonder verrast waren wij door
het kennismakingspakket van
Bewonersvereniging Gijzenrooi.
Het professionele en
lezenswaardige Zegje sprak
boekdelen. En wat te denken van

een eigen site! Wie wil nou niet
(een keer) vrijwilliger zijn en deel
uitmaken zo'n enthousiast team
mensen. Belangenbehartiging in
diverse vormen. Wegens mijn
financiële achtergrond sprak de
functie van Penningmeester mij het
meest aan. Toch ook even efficiënt
omgaan met mijn tijd (ik werk full-
time, heb een klein
administratiekantoortje aan huis en
ben persoonlijke chauffeur van
onze kinderen…). Zorg voor de
belangen van Gijzenrooi alsmede
het opdoen van sociale contacten
zijn voor mij de belangrijkste
drijfveren voor dit
vrijwilligerswerk. Mogelijk dat we
bij gelegenheid een keer kunnen
kennismaken. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Petro Pellemans,
Penningmeester.
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Onder leiding van een vakdocent
wordt elke week een soort
wereldreis gemaakt door middel
van een diversiteit aan dansvormen
op verschillende soorten
muziekstijlen. De dansen variëren
van Hollands, Zweeds, Hongaars

tot Russisch en ook het populaire
in-line dansen komt regelmatig aan
bod.

In Stratum bij de Zuid-Wester en
bij het Akkertje is nog plaats voor
nieuwe leden.

De kosten bedragen  17,50 per
kwartaal. Wilt u deelnemen aan
deze danswereldreis? Neem dan
contact op met Anja Alink, tel
2972020 om een gratis proefles af te
spreken.

Loket W laat senioren
dansen.
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In het Gijzenrooise Zegje van
december 2005 heeft u alles
kunnen lezen over het project
buurtpreventie in Gijzenrooij.
Een project dat is bedoeld om
de leefbaarheid in de wijk te
bevorderen. Buurtbewoners
en politie werken nauw
samen om te voorkomen dat

dieven, inbrekers en
vernielers gemakkelijk hun
slag kunnen slaan. 

Gijzenrooi is in het project
opgedeeld in kleinere sectoren (zie
onderstaande kaart). Per sector
wordt een straatcoördinator
aangewezen. Deze is
aanspreekpunt voor een aantal

straten op het gebied van
buurtpreventiezaken. Een
straatcoördinator verzamelt de gele
meldingskaarten van verdachte of
ongewenste situaties in de buurt.
Ook neemt hij/zij deel aan het
buurtpreventieoverleg. 
Hans Halajdenko treedt voor onze
wijk op als eerste buurtcoördinator
en wordt bijgestaan door
(voorlopig) 2 straatcoördinatoren:
Myriam Schrover en 
Johàn Blaazer. Maar er zijn nog
meer straatcoördinatoren nodig.
Heeft u interesse om u in te zetten
voor het buurtpreventieproject van
Gijzenrooi? Dan kunt u zich
aanmelden bij Hans Halajdenko.

Wilt u meer lezen over
buurtpreventie? Kijk dan op de
website van de
bewonersvereniging Gijzenrooi
(www.gijzenrooi.nl).

Nieuwe buurtbrigadier
In het buurtpreventieproject wordt
samengewerkt met de politie.
Buurtbrigadier Dirk van Vooren
stond ons tot nu toe met raad en
daad bij. Binnenkort wordt hij
echter opgevolgd door Ton
Sweegers. Graag stellen wij Ton in
het volgende Zegje aan u voor en
laten hem aan het woord over zijn
visie op en rol in de
buurtpreventie.

Veiligheid voorop

Onlangs heeft u gele
meldingskaarten ontvangen. Deze
zijn bedoeld om ongewone
voorvallen en situaties te
registeren die betrekking hebben
op de leefbaarheid en veiligheid

van de buurt. 
Met de gele kaart kunt u verdachte
of ongewenste situaties in uw
buurt melden aan de buurt- of
straatcoördinator. Deze
coördinatoren geven de meldingen
direct door aan politie en
gemeente. Hierdoor kunnen

verbeteringen voor en in de buurt
eerder worden gerealiseerd.

Ook kunt u uw meldingen vanaf
nu elektronisch doorgeven aan de
buurtpreventiecoördinator. Dit kan
via de website van Gijzenrooij op
www.gijzenrooi.nl

Digitale gele kaart


