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Zeskamp 16 september

Inmiddels is de datum van onze jaarlijkse
Zeskamp / Barbecue bekend: 

16 september. 

Noteer deze datum alvast en denk in de zomer vast na over het team waarmee je
mee wilt doen. Bovendien kun je vast in training zodat de Peanuts na drie
opeenvolgende overwinningen dit jaar op forse tegenstand kunnen rekenen. Na de
zomervakantie volgt meer informatie over inschrijving en zo.

Koninginnedag in Gijzenrooi
Gijzenrooi heeft dit jaar weer uitbundig Koninginnedag gevierd. En het moet
worden gezegd: het kon nauwelijks op. Het assortiment tweedehands goederen
leek uitgebreider dan ooit en de handel was zeer levendig.

Terwijl sommige
kinderen nog de
laatste details van
hun versierde
fietsen in orde
maakten, gaven
iets verder op het
Buurtven
leeftijdgenoten
zich over aan de
genoegens van
een met lucht
gevulde
hindernisbaan of
aan een glas
limonade.

Veel volwassenen gebruikten de gelegenheid om eens even bij te praten bij een kop
koffie of bij een vroeg glaasje bier.

Een uitbundig stralende zon maakte de dag compleet. Kortom: deze Koninginnedag
kon niet stuk, zie foto’s op pag. 10.

Een uitgebreid fotoverslag van de Koninginnedag op het Buurtven staat inmiddels
op onze website: www.gijzenrooi.nl
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Steeds meer gezondheidstesten om thuis te
meten zijn te koop bij de drogist. Dat lijkt een
goede zaak. Want waarom zou je altijd een
dokter moeten raadplegen, terwijl de
gezondheid toch de verantwoordelijkheid is
van de patiënt? Het maakt onafhankelijk en
dat past in de moderne tijd. 

Zo is het ooit begonnen met een zwangerschapstest,
nu zijn er ook testen voor cholesterol, suiker, nier-
checks of een vruchtbaarheidstest. Het lijkt zo
makkelijk, zo’n test, want dan weet je onmiddellijk
waar je aan toe bent. Maar helaas is het niet zo
eenvoudig als het lijkt. Ten eerste is er geen enkele test
die in 100% van de gevallen de goede uitslag geeft.
Dat komt door verschillende oorzaken, want het
blijven chemische reacties en niet altijd zijn de
omstandigheden daarvoor ideaal. Zo kan een
zwangerschapstest bijvoorbeeld negatief uitvallen bij

een zeer ongeconcentreerde urine, terwijl je wél
zwanger bent. Dat noemen we een vals negatieve test.
Maar ook een vals positieve uitslag is mogelijk. Want
de chemische reactie is niet altijd eenduidig.  Zo kun je
bijvoorbeeld eiwitten in je urine vinden die reageren
in de nier-check omdat je net koorts hebt gehad. Het
stellen van een diagnose is een soort kansberekening
en een test heeft daarin een bepaalde voorspellende
waarde. De kwaliteit van de test wordt uitgedrukt in
sensitiviteit en specificiteit.
Stel dat je een voorbeeld hebt van een test die een
sensitiviteit heeft van 65% en een specificiteit van 95%.
Dat betekent dat de test in 65% van de gevallen de
ziekte kan detecteren en dus terecht positief is. Maar
dat betekent ook dat in 35% van de gevallen de test
negatief is, maar dat er tóch ziekte is. 

Met de specificiteit is het zo,  dat daarmee de
gevoeligheid van de test wordt uitgedrukt, dus dat
een negatief resultaat van de test de ziekte terecht
uitsluit.
Verder is er nog sprake van een voorafkans. Dat wil
zeggen dat we weten uit de medische literatuur in
hoeveel van de gevallen bij  een patiënt met een
bepaald symptoom ook  ziekte aanwezig is. Stel dat er
bijvoorbeeld een voorafkans is van 20% dat een
patiënt een ziekte heeft bij een bepaald symptoom,
dus dat er 20 van de 100 mensen met dat symptoom
ook daadwerkelijk de ziekte hebben.
Misschien maakt een tabel dit duidelijker:

Ziekte aanwezig Ziekte afwezig Totaal
Test positief 13 4 17
Test negatief 7 76 83
Totaal 20 80 100

Nu kun je hieruit de voorspellende waarde van deze
test uitrekenen: 13 /17 = 76%. Reken het maar na!
Bron: www.graphpad.com/quickcalcs/clintest2.cfm
Maar ook als je niet zo’n rekenwonder bent kun je wel
aanvoelen dat je nooit alleen op zo’n test kunt varen.
Er is ook een zekere kennis voor nodig die de
symptomen met de ziekte in verband brengt.  Artsen
hebben in hun jarenlange opleiding geleerd om deze
kansberekeningen in hun afwegingen te betrekken.
Zijn de Doe-het-zelf-testen dan nutteloos? Nee, want
deze testen zijn nuttig gebleken in de opsporing van
ziektes, b.v. suikerziekte. Maar de uitslag kan wel voor
verwarring zorgen en ook reden zijn voor onnodig
vervolgonderzoek, in het geval van een vals positieve
uitslag.
Dus meten is weten, maar raadpleeg bij twijfel gerust
je huisarts.  Zeker
weten!!

Anneke Dalinghaus

Doe het zelf testen. Meten is weten
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Wij zijn Kajal, Marit, Daniel en Kemal,de
leerlingen uit groep 7A van de Beppino Sarto
school (een onderdeel van het Spilcentrum De
Burgplan. Wij zijn bezig met het project
genaamd ‘’De uitdaging’’.

De uitdaging is bedacht door John v.d. Wildenberg.
Hierbij worden ideeën van kinderen omgezet in
uitdagingen die uiteindelijk leiden tot een betere
samenleving. Als onderwerp is gekozen voor het
schoon en veilig maken van het speelveldje aan de
Kardinaal de Jonghweg in Eindhoven.
Het veldje is voor ons belangrijk omdat er veel
kinderen spelen. Er is veel troep te vinden en alles
wordt kapot gemaakt. We hebben in de buurt een

handtekeningenactie gehouden en deze overhandigd
aan de heer Leppens van de gemeente Eindhoven.
Ook hebben wij maandag 26 maart een opruimactie
gehouden op dit speelveldje. Er werd met veel
enthousiasme opgeruimd door alle leerlingen van
groep 7A van onze school én medewerkers van de
gemeente Eindhoven.
De heer Leppens van de gemeente Eindhoven heeft
ons hulp geboden: zoals: het herstellen van het
hekwerk en prullenbak, het aanleggen van een pad en
extra toezicht van de politie en de stadswacht.
Er is ook veel overlast van hondenpoep. Hierbij
hebben we de hulp nodig van alle hondenbezitters.
Wij willen hen vragen om de honden ergens anders uit

te laten. Wij hebben aan de gemeente gevraagd om op
korte termijn voor een oplossing te zorgen. Op een
tekening hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt
om zo ons ‘Droomveldje’ te realiseren. Hierin hebben
wij ook om een hondentoilet gevraagd. Deze tekening
met wensen zal worden besproken in de
eerstvolgende vergadering van het leefbaarheidteam
Stratum.
Wij hopen dat ons veldje schoon & veilig blijft. Ook na
onze opruimactie!

Stratumse schoolkinderen houden actie
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In het eerste vraaggesprek maakten we kennis
met Anita Halajdenko, voetverzorger/
pedicure. De geïnterviewde ondernemer mag
het ‘stokje’ doorgeven. Anita deed dat (zie
foto) aan Myriam Schrover. Wij van de
redactie spreken Myriam in haar sfeervolle
praktijkruimte aan huis! Haar kleurige
visitekaartje ligt voor ons al op tafel.

Myriam, in je logo zien we onder andere een
wegwijzer. Dat is vast geen toeval! Nee zeker niet, in
mijn coachingspraktijk maak ik onder andere gebruik
van de ZKM. De Zelf Konfrontatie Methode. Jongeren
en volwassenen die zichzelf beter willen leren kennen
of een speciale hulp- of onderzoeksvraag hebben,
vertellen via de ZKM hun eigen levensverhaal.
Verleden, heden en toekomst komen daarbij aan de
orde, vandaar.

Van de ZKM hadden wij nog nooit gehoord! Is het iets
heel bijzonders? Dat is het! De ZKM is een zeer
klantgerichte methode met als uitgangspunt de
gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen cliënt en
coach. Professor Hubert Hermans heeft de methode in
1974 ontwikkeld. De cliënt vertelt zijn levensverhaal
en gaat vervolgens na welke gevoelens belangrijke
ervaringen in zijn leven oproepen. De cliënt krijgt
hierdoor zicht op de motieven van waaruit hij handelt
en op de rode draad in zijn leven.

Dat begrijpen we, maar dan ben je er toch nog niet?
Nee, dat klopt. Dat is het begin. De cliënt stelt ZELF
een actieplan op om veranderingen die hij nodig acht
in de praktijk te brengen. Als coach luister en volg ik
en stel veel open vragen.

Werkt de ZKM bij bepaalde problematiek of is de
methode juist heel breed?
Dat laatste, iedereen die is vastgelopen in werk- of
privé situatie, niet weet welke keuzes hij of zij moet
maken, zichzelf beter wil leren kennen of moeite heeft
met de verwerking van gebeurtenissen kan bij mij
terecht. Mijn jongste cliënt is 12 en de oudste 69.

We kijken nog eens naar het visitekaartje. Myriam’s
praktijk heet ‘A la Recherche’. Omdat Frans niet ons
sterkste vak op de middelbare school was, vragen we

voor de zekerheid nog waarom! ‘A la Recherche’,
letterlijk vertaald:’ Op zoek’. Met behulp van de ZKM
gaan de cliënten op zoek naar de motieven van
waaruit ze handelen. Tijdens die zoektocht, loop ik
graag een stukje mee, vertelt Myriam enthousiast.

Onze tijd is bijna om, Myriam moet zich voorbereiden
op de komst van een volgende cliënt.

We hebben nog een vraag. Waarom wilde je ZKM
coach worden en wat voor opleiding heb je ervoor
nodig? Van oorsprong ben ik docent Frans, daarna de
universitaire opleiding orthopedagogiek gedaan. Mijn
hele werkzame leven begeleid ik al mensen. In een
vakblad las ik over de mogelijkheden van de ZKM en
werd meteen enthousiast. Het uitgaan van de eigen
kracht van de cliënt sprak me bijzonder aan. Om ZKM
coach te worden volgde ik een 2 jarige post doctorale
opleiding.

Zijn we nog iets vergeten te vragen?
Ik wil nog graag iets opvallends over de ZKM
vertellen. Kabinetsformateur Herman Wijffels heeft bij
de afgelopen formatie gebruik gemaakt van de
principes van de ZKM theorie. Daarbij stond ook de
dialoog – met jezelf en anderen - en het naar voren
brengen van je eigen visie centraal.

Als de bel gaat zijn we nog niet uitgepraat, maar
weten wel veel meer over een bevlogen
ondernemer in Gijzenrooi.

Anita (r) geeft het spreekwoordelijke stokje door aan Myriam.

Ondernemers in Gijzenrooi
Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde ondernemers
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Het jubileumjaar van basisschool De
Klimboom werd op woensdag 11 april
afgesloten met een feestelijke manifestatie in
Muziekcentrum Frits Philips. Alle leerlingen
hadden in de daaraan voorafgaande week
hard geoefend voor hun optreden over het
thema “50 jaar Klimboom van verleden, heden
op naar de toekomst”. De uitgevoerde acts
waren zeer uiteenlopend, van toneelstukjes tot
dans, zang en muziek. Maar er werden ook
oud-hollandse spelletjes ten tonele gebracht
en we werden zelfs getrakteerd op een heuse
modeshow. 

De kinderen hadden echt hun best gedaan, en het zag
er dan ook allemaal prachtig uit op het grote podium,
dat versierd was met  schitterende banieren, ook door
leerlingen gemaakt. Helaas heeft er eentje het einde
van de voorstelling niet gehaald (deze kwam in het
vuur van een optreden naar beneden). De presentatie
en rode draad van de show werd verzorgd door Mario
van Erp.

Behalve dat er de laatste tijd hard gewerkt was aan
deze happening, hebben de kinderen ook aan allerlei
andere activiteiten deel genomen voor het goede doel.
Tijdens onder andere de Kerstviering hebben zij eigen
gemaakte spullen verkocht, en ook met een
sponsorloop is er aardig wat geld binnen gehaald. Alle
opbrengsten worden nu geschonken aan het goede 

doel. Op de feestelijke woensdagmiddag is bekend
gemaakt welk bedrag het geworden is met de
onthulling van een prachtige door de leerlingen zelf
gemaakte cheque. Deze
cheque zal waarschijnlijk
op 15 juni, de laatste
feestdag voor de leerlingen
(en tevens schoolreis) aan
de ambassadeur van de
CliniClowns worden
overhandigd.

Pr-commissie Saltoschool De Klimboom

KLIMBOOM VIERT
VIJFTIGJARIG BESTAAN GUL
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Op 2 april 2007 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats
in steunpunt de Jaguar.

Hoewel er niet gevoetbald werd op deze avond, was de opkomst laag
te noemen: 35 leden inclusief het bestuur. Misschien was het mooie
weer hier debet aan.
Als gasten waren uitgenodigd: buurtbrigadier Ton Sweegers, de
buurtcoördinator van Stratum Frank van den Tillaard en namens het
DSOB Karel Beljaars. Namens de commissies waren aanwezig: Marc
Melters (activiteiten), Henk Lingers (communicatie), Els Segers, Bert
Bokelman en Ineke Frankenmolen (belangen behartiging). Namens het
algemene bestuur waren aanwezig: Monique Elst (aftredend secretaris),
Peter Hans Unk, Petro Pellemans en Trees Kiljan (nieuwe secretaris).

Notulen vergadering, aanwezig 35 leden, inclusief bestuur.

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Peter Hans Unk, die
iedereen welkom heet, ook de gasten Frank van den Tillaard, Ton
Sweegers en Karel Beljaars. Op de agenda is een nieuw punt
toegevoegd: na het verhaal over de buurtpreventie, komt C. Beljaars het
plan graslanden Gijzenrooi toelichten.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Notulen ALV 5 april 2006
Er zijn tekstueel noch inhoudelijke opmerkingen over de notulen van
de ALV van 5 april 2006, zodat deze zijn vastgesteld.

4. Buurtpreventie
Peter Hans Unk deelt mede dat Hans Halajdenko, vanwege zijn drukke
werkzaamheden, is gestopt met de buurtpreventie. Peter Hans Unk
heeft voorlopig de taak op zich genomen om een club van zeven
buurtcoördinatoren voor te zitten. Dit zal voor het eerst zijn op
woensdag 11 april 2007. Uiteindelijk zal Johàn Blaazer deze taak
overnemen. Hierna laat de voorzitter de buurtbrigadier Ton Sweegers
aan het woord. Ton Sweegers is op uitnodiging van de vereniging
gekomen. Ton Sweegers vertelt in het kort iets over de
criminaliteitscijfers van 2006 in Gijzenrooi. Enkele getallen: inbraak
woning 9, inbraak garage 5, inbraak uit een auto/motor 20,
vernieling/inbraak van auto/motor (bijvoorbeeld spiegels) 7,
mishandelingen 2, zeden 1, straatroof 1, vermogensdelicten 11,
vernielingen 9, drugs 1, verkeersongevallen 5, burenoverlast 14 en
overmatig alcohol gebruik 1. Vanuit de zaal worden er vervolgens
diverse vragen gesteld. Zijn de cijfers inclusief het verlengde van de
Heezerweg? Ton Sweegers bevestigt dit. Verder merkt hij op dat de
cijfers van Gijzenrooi gunstig zijn ten opzicht van andere wijken. Is er
een groei te zien in de delicten? Volgens Ton Sweegers is er geen sprake
van groei. De cijfers die hij heeft genoemd zijn alleen de meldingen die
rechtstreeks bij de politie binnenkomen. Hierbij zitten niet de
meldingen die rechtstreeks naar het Stadsdeelteam Stratum zijn gegaan.
Vraag: mogen vrachtwagens, containers en caravans langs de straat of
op oprit geparkeerd staan, ook als deze heel lang zijn?
Ton Sweegers antwoordt dat de politie geen zeggenschap heeft over
wat bij iemand op de oprit staat. Vrachtwagens langer dan 6 meter
mogen niet worden geparkeerd in de wijk. Vraag: wat wordt er van de
buurtbrigadier verwacht? Ton Sweegers: in eerste instantie heb ik een
signaleerfunctie, alles wat zich voor doet wordt administratief
vastgelegd. Ton Sweegers wijst soms jeugd door naar bureau Halt en
het jeugdpreventieproject. Vraag: welk gebied valt onder de

buurtbrigadier van Gijzenrooi? In Stratum zijn in totaal 7
buurtbrigadiers. Het gebied van Ton Sweegers loopt van het Floraplein,
Schuttersbosch, Floralaan Oost, Petrus Canisiuslaan, Geldropseweg tot
aan Geldrop naar de Putten.
Ton Sweegers deelt mede dat hij foldermateriaal heeft meegenomen
met vakantietips. Deze zal hij bij de ingang neer leggen, zodat iedereen
een exemplaar kan meenemen.
Nog enkele vragen. Truus van Vessem: is het bij de politie bekend dat
er auto’s in het bos worden verbrand? Dit is bekend bij de politie en
men is hier mee bezig. 

De politie is samen met de brandweer bezig om het bosgebied beter in
kaart te brengen. Bert Bokelman: valt het woonwagenkamp aan de
Geldropseweg ook onder het beheer van Ton Sweegers? Ton Sweegers:
dit valt niet onder mijn beheer. Vraag: Wanneer vinden de meeste
inbraken plaats? Ton Sweegers: in het begin van de avond. Tot slot
wordt de buurtbrigadier nog gewezen op de verkeerssituatie op de
Bonifatiuslaan, een zeer gevaarlijke weg, vooral voor schoolgaande
kinderen die hier langs fietsen. Auto’s hebben het geduld niet om 30
km per uur te rijden en al helemaal niet om achter een fietser te rijden.
Ton Sweegers merkt op dat hier al diverse malen is gecontroleerd op
snelheid en dat de mensen moeten wennen aan de verkeersituatie. Als
voorbeeld noemt hij de verandering van de verkeerswet met betrekking
tot bromfietsers. Vroeger op het fietspad, nu op de rijbaan. Hierbij is het
aantal ongevallen ook afgenomen. De voorzitter dankt Ton Sweegers
voor zijn komst.

5. Informatie door C. Beljaars (DSOB gemeente Eindhoven) over plan
Graslanden Gijzenrooi.
Het verhaal van Karel Beljaars wordt toegelicht aan de hand van een
plantekening. Deze wordt aan iedereen uitgereikt tijdens de ALV (zie
tekening elders in dit Zegje). Karel Beljaars is van de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer (DSOB) en houdt zich bezig met projecten in
de openbare ruimte. Het plan waar hij zich mee bezig houdt betreft het
raadsprogramma Groen: inrichting en beheer van het buitengebied. Wat
is de aanleiding van het plan geweest? Er kwam een melding dat de
natuurwaarde van het gebied omlaag was gegaan: bijvoorbeeld het
verdwijnen van de rugstreeppad uit het gebied. Hij heeft samen met
een ecoloog en een hydroloog een plan gemaakt, waarbij rekening
wordt gehouden met de wateroverlast in Gijzenrooi. In het plan is men
er vanuit gegaan dat de waterhuishouding in het graslandgebied wordt
verbeterd en dat de bewoners van Gijzenrooi geen extra wateroverlast
krijgen. Het plan houdt in dat men het water wil vasthouden door
middel van  een stuw (zie tekening) en dat sommige greppels in het
weilandgebied worden uitgediept. Het maaiveld aan weerszijden van
de stuw zal plaatselijk worden verhoogd, gemiddeld met circa 0,3 m
grond. Deze grond zal worden verkregen door afplaggen in de lage
delen van het terrein zelf. Het plan is al voorbesproken met het
grondwatercollectief en het Trefpunt groen Eindhoven. Wat wil de
gemeente bereiken met dit plan? De gemeente wil de aanwezige
natuurwaarde behouden en verbeteren/ herstellen, zodat de
rugstreeppad weer terug zal keren. Verder komt in dit gebied een
aantal zeer zeldzame plantensoorten voor, waaronder moerashertshooi.
Deze wil men behouden in het gebied. Het plan is alleen acceptabel
wanneer dit geen extra wateroverlast geeft. Volgens Ineke
Frankenmolen lost dit plan de waterproblematiek niet op. De mensen
blijven met natte voeten zitten. Verder spreekt ze de angst uit dat het
waterpeil alleen nog maar verder zal gaan stijgen en er zelfs water de
woning binnen zal komen. Ineke Frankenmolen wil dat het DSOB
wacht met het plan totdat het grondwatercollectief het plan van de
waterhuishouding rond heeft. >>

Notulen van de
Algemene ledenvergadering 2007
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>>

Ze benadrukt dat volgens het IWACO rapport (2001) het peil in de sloot
langs de woonwijk te hoog is. Volgens Karel Beljaars blijft het waterpeil
in die sloot gelijk (17,6 meter +NAP). Tevens vindt hij het jammer dat
de wijk Gijzenrooi in het programma Water aan het einde van de rij als
zevende aan de beurt is voor wat betreft de wateroverlast in de wijk. In
het onderhavige groenplan blijft het waterpeil in de zomer op 17,6
meter+NAP en in de winter wordt dit alleen in de graslanden verhoogd
naar 17,9 meter+NAP. Dit waterpeil heeft alleen betrekking op het
weilandgebied, in de sloot langs de woonwijk blijft het huidige
waterpeil het hele jaar 17,6 meter+NAP. Karel Beljaars geeft de garantie
dat, wanneer er extra wateroverlast zou ontstaan als gevolg van dit
plan, het waterpeil in de graslanden weer zal worden verlaagd door de
schotbalkenstuw lager in te stellen. 
In de winter zal er dus meer kwelwater in het gebied staan, wat te
goede komt aan de natuurwaarde van het gebied en de kwaliteit van
het water. Over 2 weken wordt het plan voorgelegd aan de raad. Voor
die tijd kunnen mensen nog reageren via het e-mail adres van Carel
Beljaars: C.Beljaars@eindhoven.nl.

6. Jaarverslag 2006 van de voorzitter
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag.

7. Bestuurswisseling: aftreden secretaris Monique Elst, als nieuwe
secretaris wordt voorgesteld Trees Kiljan.
De voorzitter bedankt Monique Elst voor al haar inzet en zij ontvangt
een bos bloemen. Vervolgens wordt Trees Kiljan aan de vergadering
voorgesteld als de nieuwe secretaris. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

8. Beleidsplan april 2007 – april 2010:
Peter Hans Unk vraagt de vergadering of er opmerkingen zijn over het
beleidsplan dat stond gepubliceerd in het Zegje van maart 2007.
Wijzigingen zijn aangebracht door Monique Elst. Vanuit de vergadering
zijn er geen op of aanmerkingen. Het beleidsplan is hiermee
goedgekeurd.

9. Financieel jaarverslag 2006:
Het financiële jaarverslag kon niet meer in het Zegje van maart worden
opgenomen, daarom wordt dit ter plekke uitgereikt.
Petro Pellemans vraagt aan de vergadering of er vragen zijn over de
realisatie van 2006 nr. 52. Er wordt gevraagd wat de subsidie MO-jeugd
inhoudt. Dit is een subsidie voor de maatschappelijke ontwikkeling van
de jeugd, de gemeente ondersteunt deze activiteiten.
Verslag kascommissie 2006:
De kascommissie (Rob Sengers en Will Ansems) heeft op 23 februari de
kascontrole uitgevoerd. Alles was netjes en goed gedocumenteerd
bijgehouden. Aan het bestuur wordt decharge verleend. Enkele
adviezen van de kascommissie: alle bank- en girorekeningen horen bij
de penningmeester thuis. Een vaste vergoeding voor de bestuursleden
wordt geadviseerd. 
Benoeming kascommissie 2007:
De kascommissie 2006 bestaat uit Rob Sengers en Will Ansems; Frans
Beks is voor 2006 reserve. Voor 2007 bestaat de kascommissie uit Will
Ansems en Cor ten Hove.
Begroting 2007:
Petro Pellemans vraagt de vergadering of hierover vragen zijn. Truus
van Vessem vraagt waarom er geen budget is opgenomen voor de
kerstboom. Petro zegt dat deze activiteit volledig wordt gefinancierd uit
het buurtbudget.

10. Toelichting commissies
Commissie Communicatie:
Henk Lingers geeft in het kort weer wat de Commissie Communicatie
heeft gedaan in 2006. De hoofdtaak was het uitbrengen van het Zegje.
Verder is er in 2006 aandacht geweest voor het bekend maken van niet-
leden met de bewonersvereniging Gijzenrooi. Op de website is o.a. een

formulier te vinden waarmee men nieuwe buren kan aanmelden.
Vervolgens gaat Gezina Derks naar deze nieuwe buurtbewoners om
vrijblijvend een welkomstpakket aan te bieden.
Henk Lingers deelt verder mede dat Barbara van Esdonk, Anneke
Dalinghaus en hijzelf zullen stoppen bij de Commissie Communicatie.
Er wordt daarom ook dringend een oproep gedaan voor nieuwe
commissieleden.
Vanuit de zaal komen complimenten voor de website. Er wordt ook nog
gevraagd waarom er niets te vinden is van het smile project. Henk zal
zorgen dat er een artikel hiervan op de website wordt geplaatst.

Commissie Activiteiten:
Ook de Commissie Activiteiten heeft extra ondersteuning nodig. Marc
Melters doet hiertoe een oproep tijdens de vergadering. De Commissie
Activiteiten zal in 2007 de volgende activiteiten organiseren: Pasen,
koninginnedag, fietstocht, zeskamp, lampionnenoptocht en sinterklaas.
Uit de zaal komt nog een vraag over de disco die er zou komen. Marc
heeft tot nu toe nog maar twee aanmeldingen binnen. Wanneer er te
weinig animo is, gaat de organisatie van de disco gewoon niet door.
Misschien nog een nieuwe oproep plaatsen in het Zegje van juni. 

Truus van Vessem vraagt om applaus voor de commissies.

Belangenbehartiging:
Els Segers meldt dat het contact met de gemeente weer goed is. Er is
overleg. BB is o.a. bezig met de verkeerssituatie op de Bonifatiuslaan,
de bossingel tussen Riel en Gijzenrooi. Onlangs is er een buurtschouw
geweest, waarbij de commissie BB samen met vertegenwoordigers van
de gemeente, waaronder Frank van den Tillaard, door onze wijk is
gefietst.
Bert Bokelman doet hier tijdens de ALV verslag van. Hij begint zijn
verhaal door te zeggen dat het contact met de gemeente beter is
geworden sinds ze weer in het stadskantoor in het centrum zitten.
Enkele dingen die aan de orde zijn gekomen tijdens de schouw:
trapveldje aan het Vlasven vertoont veel hobbels, de gemeente zal
zorgen dat het veldje minder hobbels zal hebben, zodat er weer
normaal op gevoetbald kan worden. Verder kwam aan de orde de
bossingel tussen Riel en Gijzenrooi, in het buitengebied het boerenpad
in het buitengebied dat zo verzakt is, de paardenstal (welke is
afgebroken). Verder viel het op dat de woonwagens op het
woonwagenkamp wel aan de hoge kant waren. De nieuwe basket en
trapveldje, de speelplaats aan het Lisven, deze speelplaats was wel erg
vervallen. 

Er zal binnenkort iets aan de slechte staat van de speeltoestellen aan het
Lisven gedaan worden. Verder is er gesproken over de rondweg
(Diepmeerven-Bunderkensven-Kanunnikensven), hoe krijg je het
verkeer zover dat het echt 30km gaat rijden? Hierover zal de commissie
BB veelvuldig overleg voeren met de gemeente
Vragen vanuit de zaal:
Zijn er ideeën over het braakliggende terrein aan het Bunderkensven?
Frank van den Tillaard: dit heeft nog altijd de bestemming voor een
gebouw dat het algemene nut moet dienen. Gevraagd wordt aan Frank
van den Tillaard: kan er totdat er een gegadigde komt voor het terrein
niet iets anders worden gedaan met dit stukje grond (bijvoorbeeld gras
trapveldje). Frank van den Tillaard zal dit nagaan. Truus van Vessem
heeft een vraag over het sluipverkeer dat door Gijzenrooi rijdt. Kan hier
iets aan worden gedaan? Frank van den Tillaard: blijkbaar staat
Gijzenrooi in de TOMTOM navigatie als doorgaande route aangegeven.
De gemeente is bezig om deze informatie uit de TOMTOM te krijgen.
Verder heeft Truus van Vessem opmerkingen over de slechte staat van
het fietspad langs de Heezerweg. Frank van den Tillaard hij zal hier iets
mee doen. Vanuit de zaal wordt gevraagd of er nog extra geluidswallen
langs de snelwegen komen, nu deze worden verbreed. Er komt een
geluidswal langs de Floralaan en langs de snelweg A67 zijn er ook
geluidswallen gepland. 
Als laatste vraagt de secretaris Monique Elst of er tijdens de schouw
iets is gezegd over de ganzen. >>
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WIJKSCHOUW
GIJZENROOI

Op 22 maart hebben alle leden van de commissie
belangenbehartiging samen met Frank vd Tillaard
(Gemeente Eindhoven), ondanks het slechte weer, op
de fiets een rondtocht door de wijk gemaakt. Een
wijkschouw. Hierbij hebben wij als commissie een
aantal aandachtspunten kunnen aangeven. Daar we
op de fiets rondgingen konden we een en ander ook
direct laten zien.

De aandachtspunten zijn:
* Overlast ganzen bij de vijvers. Het zijn er teveel. Ze
zijn de laatste jaren verdubbeld en zijn agressief naar
kinderen.
* Pad bij het Thomas More Dreef. Daar heeft een
hekwerk gestaan om het plantsoen te beschermen. Is
weggehaald met als consequentie dat de Ergon dwars
door het gras rijdt.
* Overnachten van jonge vissers bij de vijver. Dit
gebeurt vooral in de zomermaanden. Het geeft geen
overlast. Verzoek om zelf contact op te nemen met de
buurtbrigadier.
* Voetbalveld aan de rand van Gijzenrooi en Putten.
Het veld is te drassig en er zijn knollen graspollen.
Kan er iets gedaan worden dat het veld beter
bespeelbaar is.
* Buitengebied. Paardenweitjes die steeds verder
verdeeld worden door linten en het aanbrengen van
schuurtjes. 
* Kappen in het bos tussen Riel en Gijzenrooi. Dit
wordt besproken in het overleg met Riel.
* Pad vanaf Gijzenrooi richting Riel is kapot gereden
door de boer.
De boer is gevraagd dit niet meer te doen en het pad
te verharden. Even verderop blijkt dat de boer ook

daar het pad vernielt door het rijden met de trekker. 
* Problemen rondom woon wagenkamp: variërend
van vogelnetten, kappen in de aanplant van de
boomfeestdag, vernielen van de directe omgeving,
aanleggen van wallen, omver halen van bomen. Het
rijden met quats door het natuurgebied en in de
omgeving van de vennen.
* Vloeiweiden; verzoek om zilveren buizen te laten
verven met groen. Bij het bord zijn een aantal borden
verdwenen, die aangaven dat het fietspaden zijn.
Tevens het verzoek om het bosje bij de vloeiweide te
betrekken zoals het vroeger was. dus kappen of
snoeien.
* Op de rondweg door Gijzenrooi wordt veel te hard
gereden, kan daar wat aan gedaan worden
* Kunnen de verlichtingspalen vervangen worden ?
* Problematiek van de speelgelegenheid. Vooral een
veld terugbrengen als parkje. 
* Speelgelegenheid Lisven. Kan dat aangepakt
worden, het ligt er nu troosteloos bij
* De speelgelegenheid aan het Bunderkensven: het
basketveld is niet optimaal. Vraag of de basketbalplek
wel functioneert. Zijn er nog aanvullende
speelmogelijkheden?
Zou het grasveldje waarop een openbare bestemming
rust in de tussentijd
gebruikt cq ingericht kunnen worden als speelveld?
* Kunnen de borden van het Brabants Landschap door
de buurt gebruikt worden en kan het bankje verplaatst
worden, zodat het niet zo dicht bij de weg ligt?

Aanbod DSOB (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer) om op ledenvergadering een verhaal te
houden. De vereniging reageert nog. Naar aanleiding
van de wijkschouw vindt er overleg met de gemeente
plaats en zal er verdere actie worden ondernomen.

Commissie Belangenbehartiging, Els Segers

Volg nu een gratis proefles bij het MBvO!
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u zich voorgenomen
om in 2007 meer in beweging te komen? Dan nodigt
Welzijn Eindhoven u uit voor een gratis MBvO-les.
MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen.
Het activiteitenaanbod bestaat uit gymnastiek,
swinggym, seniorfit en dansen. Nieuw in het aanbod

is ontspannen bewegen.
Iedere les sluiten we af met een kopje koffie of thee.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie over
de diverse MBvO-groepen bij u in de buurt? Bel dan
naar 040-219 33 00 of kijk op onze website 

www.welzijneindhoven.nl.

Meer bewegen voor ouderen
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>>

Frank van den Tillaard zegt dat hij te horen heeft gekregen dat de
ganzen agressief zijn en beter in een andere vijver kunnen gaan
zwemmen. De secretaris merkt op dat de groep ganzen wel erg groot
aan het worden is. Het zijn er nu 12. Ooit waren het er twee. Nu het
voorjaar wordt, zal de groep alleen nog maar groter worden. Verder
meldt ze dat er vanuit Tivoli ook klachten zijn geweest over de ganzen.
Naaste bewoners klagen niet alleen over de agressie maar ook over het
lawaai (vooral ’s nachts) van de ganzen.

11. Presentatie gegeven door de heer Ton van Schaik (voorzitter
bewonersplatform Stratum): Wonen of leven in Gijzenrooi
Heeft het bewonersplatform nut? Deze vraag is volgens Ton
beantwoord in het beleidsplan van de bewonersvereniging Gijzenrooi.
Hij begint zijn verhaal met het noemen van de weinige voorzieningen
die er in onze wijk aanwezig zijn: school speciaal onderwijs, een
tandarts en een dierenarts. Hij beweert dat wonen meer is dan
gestapelde stenen. Gijzenrooi is afhankelijk van omliggende wijken:
boulevard Zuid, Petrus Canisiuslaan etc. 
Het bewonersplatform Stratum heeft ervoor gezorgd dat er meer
overleg is tussen Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling.
Burgers worden betrokken op speciale bewonersplatform avonden. Het
overleg kan nog beter. Zie hiervoor bijvoorbeeld de plaats van de twee
gezondheidscentra. Eén aan de Thomas a Kempenlaan en één aan de
Lidwinastraat. Spreiding was raadzamer geweest. Een ander voorbeeld:
de Bonifatiuslaan en het Floraplein (van beide situaties komt
waarschijnlijk een onderzoek). Ton van Schaik pleit voor meer overleg
met de betrokkenen.
Verder meldt hij dat Stratum een woonzorg service gebied wordt.
Mensen worden geacht langer thuis te wonen door bijvoorbeeld de
mogelijkheid te bieden om elders de warme maaltijd te gebruiken. Als
voorbeeld noemt hij de Wilgenhof.
Enkele ontwikkelingen in Stratum:
De Burgh: hier komt een nieuwe campus.
Boulevard Zuid: wordt totaal vernieuwd
Tivolikerk: krijgt een sociaal maatschappelijke functie: BSO, basis
onderwijs de Zevensprong, bibliotheek, sportaccommodatie en
wijkgebouw.

Stratum is een impuls gebied. Het heeft 24 actieve buurtorganisaties.
Het bewonersplatform komt tweemaal per jaar bij elkaar. De
wethouders zijn hierbij uitgenodigd.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de huidige Zevensprong wordt
afgebroken?
Ton van Schaik: nee deze blijft behouden, de gemeente weet alleen nu
nog niet wat ze ermee gaan doen. Het gebouw tegen de Tivolikerk
wordt wel gesloopt.
Ton gaat verder met zijn verhaal door te zeggen dat er een lint aan
voorzieningen door Stratum gaat lopen vanaf het Gerardusplein,
Roostenlaan, Winkelstraat naar de Heezerweg, Bonifatiuslaan,
Lidwinastraat, de Burgh.
Verder meldt hij dat het Bonifatiuspark verbeterd zal worden en dat
hier of in Gestel een grootschalige speelvoorziening zal komen.
Peter Hans Unk dankt Ton voor zijn verhaal. Monique overhandigt hem
vervolgens een fles wijn.

12. Rondvraag
Binnen welke termijn moet er gereageerd worden op het plan van de
heer Beljaars?
Binnen twee weken moeten de reacties binnen zijn.
Mevrouw Lambermont vraagt bij wie ze moet zijn voor water in de
kruipruimte?
Ineke Frankenmolen antwoordt dat dit bij haar kan worden gemeld.
Vanuit de zaal wordt nog gevraagd naar de basket die door een
bewoner is geplaatst in het gemeenteplantsoen aan het
Kanunnikensven. Wie zorgt dat deze wordt bijgehouden? Blijkbaar is
deze basket gedoogd door de gemeente. Peter Hans Unk deelt mede
dat deze informatie aan André van Dam moet worden doorgeven.
Gea van Beers vraagt naar de plannen van de commissies. Volgens de
vertegenwoordigers van de commissies staan deze in het Zegje.
Truus van Vessem merkt verder nog op dat er veel auto’s op de stoep
staan geparkeerd. Peter Hans Unk meldt dat de buurtcoördinatoren
hierop moeten letten.
Peter Hans Unk dankt iedereen voor de komst.

Monique Elst
Secretaris bewonersvereniging Gijzenrooi
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Verslag
Koninginnedag

Dit jaar werd er weer sinds lange tijd
Koninginnedag gevierd in onze wijk. Het
was een heel gezellige en goed bezochte
dag. Het weer werkte natuurlijk prima
mee. Het zonnetje scheen heerlijk en veel
mensen hadden dan ook een kleedje
meegenomen om daarop hun oude spullen
van zolder te verkopen. Er werd druk
geknutseld aan kronen en er werden
fietsen versierd die daarna in (kleine)

optocht door de wijk gingen. Het
springkussen werd goed gebruikt en de
poffertjes bakkers hebben maar liefst 85
porties verkocht! Velen deden zich te
goed aan een drankje op het terras
terwijl de kinderen zich vermaakten bij
de spelletjes. Kortom een dag met een
goud/oranje randje! Mede dankzij de
hulp van heel veel vrijwilligers, heel
veel dank daar voor!

Mariëtte Mooren
Commissie activiteiten.
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Syndromen-
syndroom

Pas maakte ik kennis met een
nieuw fenomeen. Het joeg me
onmiddellijk de stuipen op het
lijf, ik geef het eerlijk toe. Er
alleen al over te lezen deed me
ten prooi vallen aan een matte
neerslachtigheid. Een nieuw
syndroom doet opgang in ons
land. Ik las het in de krant. Het
schijnt massaal om zich heen te
grijpen. 

Laat me om te beginnen
verklaren dat ik het niet zo op
heb met dat woord ‘syndroom’.
Ik bewaar graag een gepaste
afstand tot mensen die iedere
scheet die hen dwars zit meteen
bombarderen tot ‘een syndroom’. 

Bijvoorbeeld: de kinderen gaan
het huis uit. Een hoogtepunt in
een mensenleven, zou je zeggen:
hier was het ooit om begonnen!
Toen de jonge ouders
handenwringend aan dat wiegje
zaten, bezorgd om
koortsstuipjes, slechte eetlust en
nachtelijk gehuil, verlangden ze
vurig naar dit moment. Toen de
leraar op school maar niet wilde
inzien dat hun uiltje toch echt
een valk was, droomden ze over
dit loon naar werken: hun spruit
die als blakende jongvolwassene
het wereldtoneel betreedt. 

Maar nee hoor: het kind gaat uit
huis en de ouders voelen zich
verlaten. Ze noemen zich
slachtoffer van niets minder dan
‘het Empty Nest Syndroom’.
Moeder aan de Prozac en vader

ernstig aan de jenever. En
natuurlijk allebei een ‘nieuw jong
ding’ aan hun zijde. En
ondertussen maakt de therapeut
overuren en bouwtekeningen
voor een riante villa in het Gooi.
Zie toe en huiver!

Het nieuwe syndroom schijnt
evenwel nog een stuk ernstiger
te zijn. Het gaat om het
zogenaamde ‘Retired Husband
Syndroom’. Het kan zich
voordoen, zo begreep ik uit de
krant, als een man met VUT
gaat. Denk aan een energieke
babyboomer van begin 60. 

Bij plotseling gebrek aan andere
zingeving in zijn bestaan wendt
hij al die energie voortaan aan
om het huishouden te gaan
koeioneren. Over ieder miniem
detail van het reilen en zeilen
thuis gaat hij dagenlang zitten
zeuren en zaniken.
Zakjapannertje erbij om uit te
rekenen of de boodschappen niet
goedkoper kunnen, dat soort
dingen. 

Een en ander uiteraard tot
gierende frustratie van zijn
vrouw, wiens domein dat
huishouden tot voor kort
hoofdzakelijk was. Het gevolg:
crisis en stress. 

Mijn eerste reactie was er een
van somberheid. Je zal je prins
op het witte paard van ooit maar
weer je bestaan
binnengeschoven krijgen,
onherkenbaar veranderd tot
huiskamertiran! Hoeveel
babyboomers kent Gijzenrooi
eigenlijk? Hoe zal het mijn vrouw
en mij vergaan als we zelf over x
jaar zo ver zijn?

Inmiddels ben ik over de eerste
emoties heen. Ik kan weer
nadenken. Mijn conclusie: Wat
een apekool. Wat een aperte
flauwekul! Laten we eens
proberen dit uit te leggen in
landen waar ze een echt
probleem hebben! Alleen al dat
ene zinnetje: ‘bij gebrek aan
andere zingeving in zijn bestaan’. 

Lieve mensen, er is zo ontzettend
veel zinvols te doen in dit land.
Je hebt je schaapjes op het
droge, ga eindelijk wat liefs
doen. Ga voorlezen in een
peuterschool of verpleeghuis. Ga
collecteren, goede doelen
genoeg. Richt een actiegroep op,
er is nog zoveel moois tot stand
te brengen!

En als je zelf echt niks verzonnen
krijgt, dan weet ik er nog wel
eentje. De redactie van het Zegje
heeft binnenkort maar liefst drie
vacatures, zo heb ik me laten
vertellen. Je bent welkom, met al
je overtollige energie. Maar denk
er wel om: geen gezanik! Het
gaat om een positieve bijdrage. 

Anders durf ik te voorspellen dat
je binnenkort last zult hebben
van alweer een nieuw syndroom:
het ‘Een Boze Columnist Wacht
Mij Op Bij De Fietsenstalling
Syndroom’.

Gijsz
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Wandeltocht 10 juni
Na jaren van afwezigheid organiseert de
activiteitencommissie op 10 juni weer eens een
ouderwetse wandel/puzzeltocht. In en om de wijk
wordt een leuke wandeling uitgezet, die pas compleet
is met het nodige gepuzzel voor jong en oud,
natuurlijk met indrukwekkende prijzen voor de
winnaars.
Halverwege wordt gezorgd voor een drankje en een
hapje.
Inschrijven en vertrekken kan tussen 13.00 en 14.00
uur op het buurtven. Aansluitend is daar vanaf 15.00
uur een aangeklede borrel, waar kan worden
nagekaart, geëvalueerd, geklaagd of gewoon gebuurt. 

Verder worden daar de prijzen uitgereikt en wordt het
vooral gezellig. Ook niet-wandelaars zijn daarbij
vanzelfsprekend van harte welkom.

Wij hopen op uw komst en op zon, maar ook als deze
het laat afweten wandelen we door.

Hans Halajdenko
Martin van Rooij 
Marc Melters 

Redactieleden
gezocht!!

Als u 4x per jaar het Gijzenrooise 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.

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe redacteurs in
de gelederen van de Commissie Communicatie en
nodigen u uit om contact op met de commissie via
communicatie@gijzenrooi.nl
Tevens is er een vacature voor een enthousiaste
buurtbewoner die namens de Commissie

Communicatie wil toetreden tot het bestuur van de
bewonersvereniging Gijzenrooi.

Bezorgers gezocht!!
En als u niet van
schrijven houdt, maar
wel van lopen…..ook
bezorgers voor het
Gijzenroois Zegje zijn
van harte welkom zich te
melden op bovenstaand
e-mail adares.

De leden van de Commissie
Communicatie

Badminton in de
Tivolihal

Op maandagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur komen ±
30 mannen en vrouwen in de Tivolihal samen om met
elkaar recreatief te badmintonnen.
Er zijn vanaf maandag 3 september nog een paar
plaatsen open.
Zin om mee te doen?
Misschien eerst wat sfeer proeven en gelijk een

shuttletje slaan?
Materiaal (shuttles en
rackets) is aanwezig.
Alleen binnensport-
schoenen en sportieve
kleding meebrengen.
Méér informatie, bel
dan even naar één
van onderstaande mensen.
Met sportieve groeten en wie weet tot ziens,

Jan Coppelmans 
Truus van Vessem 
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POLITIE BRABANT ZUID-OOST,
afdeling Stratum-Gestel, mei 2007

Belangrijke telefoonnummers:

1. Verzoeken om onmiddellijke politieassistentie  : 112
In geval van acute nood kan iemand 112 bellen waarna hij of zij in contact
komt met de dienst 112. Die heeft tot taak zo snel mogelijk de beller door
te schakelen met de juiste hulpdienst in de juiste plaats. 112 is zonder
belemmering te gebruiken en is gratis. 

2. Landelijk nummer : 0900-8844 
Belt men via een vast toestel dan wordt men aan de hand van de
postcode met de juiste politieregio doorverbonden, in dit geval Brabant
Zuid-Oost regionaal service centrum  Eindhoven.                                                                   
Belt men via gsm dan komt het gesprek binnen in Driebergen en vraagt
de centralist in welke plaats u woont en wordt u vervolgens naar de juiste
politieregio doorverbonden. 
Via dit nummer komt men ook in contact met de buurtbrigadier, men
wordt doorverbonden of er wordt een verzoek om terug te bellen
aangemaakt.

3. Meld Misdaad Anoniem : 0800-7000
Stichting MMA heeft als doel een appel te doen op burgers om anoniem bij te dragen aan het tegenhouden van
criminaliteit, het voorkomen van misdrijven en het beperken van maatschappelijke en economische schadelast
door misdrijven. Hierdoor wordt het veiligheidsbesef verhoogd en neemt het vertrouwen in de aanpak van
criminaliteit toe. 
Andere partners naast politie zijn o.a. FIOD-ECD,  AIVD, VROM,  Verb. V. Verzekeraars.
Mensen die absoluut anoniem willen blijven hebben nu de mogelijkheid hun verhaal te doen.
Bellers kiezen zelf voor de mogelijkheid om informatie anoniem door te geven via MMA.

( hoe anoniem is MMA; is niet te zien op telefoonrekening en de melding wordt verwerkt zonder naam, adres,
woonplaats en tijdsaanduiding)

4. Klachten- infolijn gemeente Eindhoven : 040-2386000
Klachten met betrekking tot defect straatmeubilair (bijv. verzakt trottoir, defecte straatlantaarn enz),  illegaal
dumpen afval,  enzovoorts.
e-mail-adres: 2386000@eindhoven.nl

5. Slachtofferhulp                         :0900-0101
Wanneer men als betrokkene, familielid, getuige het slachtoffer is geworden van delicten en verkeersongevallen.
Iedereen die slachtoffer is van een strafbaar feit heeft recht op slachtofferhulp.

6. Meldpunt stop huiselijk geweld Eindhoven (ook  ouderenmishandeling):0900-1000111
Huiselijk geweld en ouderenmishandeling is een maatschappelijk en veiligheidsprobleem. Het gaat om het
fysiek- of  psychisch mishandelen van (ex)gezinsleden en familie. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de
bevolking voor en is dus niet verbonden aan status, opleiding en afkomst. 

Uw buurtbrigadier, Ton Sweegers
e-mail-adres: ton.sweegers@brabant-zo.politie.nl



Jaargang 16,  Nummer 57, Juni 2007
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 17

De ALV op 2 april jl. was redelijk goed
bezocht, al bleek de Jaguar nog steeds niet te
klein voor de opkomst. De inzet van de
aanwezige leden was actief. Ook hadden we
belangstelling van drie medewerkers van de
Gemeente Eindhoven: Frank van den Tillaard,
gebiedsbeheerder, Ton Sweegers, onze
buurtbrigadier en Karel Beljaars van het
DSOB. Zij brachten allen interessante
informatie en de belangstelling voor het
gebodene was goed. Dat was ook zo voor de
gebruikelijke  verslagen op een
jaarvergadering. Na de pauze bleef de
interesse levendig voor het verhaal over
“Wonen of leven in Gijzenrooi” van onze
wijkgenoot en voorzitter bewonersplatform
Stratum Ton van Schaik. Ton schetste o.a. het
lint aan voorzieningen, dat in Stratum gaat
lopen en ook voor ons van belang is. Zo
hadden we een levendige vergadering ten
bate van een goed leefklimaat in onze
bewonersvereniging Gijzenrooi. Zie verder
‘het ALV-verslag.

Het bestuur kan nu verder met onze nieuwe secretaris
Trees Kiljan. Monique Elst hebben we op de ALV met
dank uitgeluid: zij blijft actief voor ACTIVITEITEN. 
Prioriteit heeft o.a. een goede voortgang van de recent
gestarte organisatie van de buurtpreventie,
voortgaand contact met de gemeente Eindhoven, met
name vanuit Belangenbehartiging, en hernieuwde
inspanning voor het werven van versterking van de
Commissie Communicatie: Zegje en Website zijn
belangrijke instrumenten en we moeten voorkomen
dat deze instrumenten door gebrek aan voldoende
menskracht verdwijnen.

Contact met de gemeente Eindhoven loopt nu, mede
getuige de opkomst van drie medewerkers op onze
ALV. Nu is het belangrijk, door goede structurele
afspraken, deze contacten ter wille van een
doeltreffende actie ten behoeve van onze wijk te
benutten. 

Beleidsplan is geactualiseerd. Toch moeten we – zie
ook het verhaal van Ton van Schaik op de ALV – de

informatie over de ontwikkelingen, bijvoorbeeld over
het lint van voorzieningen in Stratum, blijven volgen. 

Buurtpreventie: verdere uitbouw van de organisatie
ten behoeve van buurtpreventie is direct na de ALV
gestart onder leiding van Johàn Blaazer. Het bestuur
zal dit project steunen en de communicatie erover
binnen onze vereniging bewaken.      
De Commissie Activiteiten: heeft weer nieuwe mensen
(Monique Elst). Houdt dus Zegje en Website in de
gaten om op tijd mee te kunnen doen met de komende
activiteiten vlak voor en na de komende
zomervakantie. 

Communicatie: behalve via Zegje en Website wordt
het welkomstpakket voor nieuwe bewoners voor een
goede communicatie binnen onze vereniging op prijs
gesteld.

Externe contacten: actueel is nu het komende contact
met de Bewoners Belangenvereniging Schuttersbosch.
We zullen proberen op korte termijn een eerste
afspraak te hebben om ervaringen uit te wisselen. Ook
willen we contact met “Gijzenrooi 4 (Putten)” om te
kijken of zij in de toekomst met ons mee willen doen.
Met de wijkvereniging de Burgh en Hanevoet blijven
we contact houden.  

Met vriendelijke groeten,

Peter Hans Unk
Voorzitter bewonersvereniging Gijzenrooi

VAN DE BESTUURSTAFEL


