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Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 18,
Nummer 66, September 2009

het
GIJZENROOISE

ZEGJE
Activiteiten

20 september     Zeskamp
17 oktober Wijnproeverij
8 november   Lampionnenoptocht
17 oktober Wijnproeverij
29 november Sinterklaasfeest
11 december Ontsteking kerstboom

‘WIJN IS SLECHT VOOR DE MENS,
VOORAL SLECHTE WIJN!’

Daarom organiseren Truus van Vessem, Beja Peijpers en Johàn Blaazer op:

ZATERDAG 17 OKTOBER
een WIJNPROEVERIJ in de Jaguar

Een  b ij z o n d e r e  avond voor ALLE bewoners van Gijzenrooi, Leden en niet
leden van de bewonersvereniging én adverteerders in het ZEGJE zijn welkom!

Hoe ziet de avond eruit?
Ontvangst vanaf 19.30 uur (kopje koffie)
Aftrap om 20.00 uur door Johàn Blaazer 
Veel interessante informatie over (achtergrond van) de diverse wijnen
door Johan van Dommelen van Piters Wijnen uit Eindhoven.
U proeft 8 soorten wijn uit diverse prijsklassen
U krijgt een kaasplateautje en stokbrood
Einde rond 22.30 uur

En de prijs?
Een STUNT! Slechts 5 (vijf!) euro per persoon. Op de zwarte markt
zullen de kaarten voor een veelvoud de deur uit gaan is de verwachting!

Een heel geschikte avond als u:
Een wijnliefhebber bent of wilt worden, geïnteresseerd bent in achter-
grond van wijn en op ontspannen wijze wilt kennismaken met wijk-
genoten. Deze avond staat NIET in het teken van de verkoop van wijnen!

Opgeven kan –op 2 manieren- tot uiterlijk 1 oktober a.s.
• Door een e-mail te sturen naar wijnproeven@gijzenrooi.nl waarin naam, adres

en aantal personen staan vermeld en de bijdrage van € 5,- p.p. over te maken 
op rekeningnummer 73833 van bewonersvereniging Gijzenrooi Einhoven, 
o.v.v. wijnproeverij.

• Door naam, adres en aantal personen op een strook papier te zetten en die mét 
de bijdrage af te leveren bij penningmeester G. van Rossum.

Wijn
proeven
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Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen voor mensen van jong tot oud. En alle organisaties en verenigingen kunnen
wel wat enthousiaste en gemotiveerde extra handen gebruiken, voor eenvoudige tot ingewikkelde klussen. En
voor langdurige of juist eenmalige werkzaamheden.
Bijvoorbeeld bij het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten of ter ondersteuning van uw
organisatie.
Vrijwilligerspunt brengt de klussen en de vrijwillige handen bij elkaar.

Digitale vacaturebank
Een belangrijk onderdeel bij vrijwilligersbemiddeling is de digitale vacaturebank die u kunt vinden op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl. Op deze website kunnen vrijwilligers, organisaties en verenigingen elkaar
vinden en een perfecte match vormen.
Door vacatures te bekijken en te reageren. Of door vacatures voor vrijwilligerswerk online aan te melden.

Bemiddelingsgesprekken
Als vrijwilligers zich aanmelden of nog op zoek zijn naar wat het beste bij hen  past, dan voeren wij
bemiddelingsgesprekken met hen. Tijdens deze gesprekken verhelderen we de wensen en zoeken we een baan
die het beste aansluit bij die wensen. Maatwerk dus.
Ook als iemand elke maand iets anders wil doen, of nooit op een vaste dag beschikbaar is zoeken wij naar een
passende klus.

Ben u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Voor bemiddeling kunt u terecht bij de centrale locatie van Vrijwilligerspunt maar ook in uw wijk.

Vrijwilligerspunt
Hoogstraat 1                       
5611 JP Eindhoven 
Telefoon: 040- 219 3399
E-mail: info@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Openingstijden:
Maandag:    13.30 - 20.30 uur
Dinsdag:     13.30 - 17.30 uur
Woensdag:   9.30 -  17.30 uur
Donderdag: 13.30 – 17.30 uur
Vrijdag:       13.30 - 17.30 uur

Vrijwilligerspunt Stratum / Tongelre 
Piuslaan 74a
5614 HR Eindhoven
Telefoon: 040-219 37 43
E-mail: bemiddelingpiuslaan@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Openingstijden:
Maandag:  13.00 - 16.00 uur
Donderdag: 13.00 – 16.00 uur 

Maak het verschil en kom bij ons langs!
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Op zondag 20 september (de autoloze zondag)
organiseert de Commissie Activiteiten wederom een
zeskamp met aansluitend een BBQ op het Buurtven.  
Uiteraard kan men deelnemen aan de zeskamp zonder
te BBQ-en en andersom. 
Buurtbewoners kunnen uitsluitend als team
inschrijven voor de zeskamp; individuele inschrijving
hiervoor is helaas niet mogelijk.

Inschrijving voor zowel de zeskamp als de BBQ sluit
op vrijdag 11 september.
(deelname is voor iedereen)
Bij de zeskamp is slechts plaats voor 24 teams, dus
schrijf snel in om teleurstelling te voorkomen!
Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding.
Maak bij inschrijving voor de zeskamp en/of BBQ
gebruik van het losse gele inschrijfformulier dat u
bij deze editie van het Gijzenrooise Zegje heeft
ontvangen. 

Op deze dag is tevens plaats ingeruimd voor het Open
Podium. Gezien de vele positieve reacties tijdens de
afgelopen Vennendag belooft dit weer een leuk
spektakel te worden. Enkele getalenteerde muzikale
buurtbewoners hebben reeds toegezegd dat zij zullen
optreden. Wilt u zelf ook iets ten gehore brengen o.i.d.
laat dit dan op de dag zelf even aan de mensen van de
organisatie weten. Dan zorgen zij ervoor dat u uw
zang- of andere kwaliteiten op de planken kunt
vertonen! 

En…. dit alles natuurlijk onder het genot van een natje
en een droogje op het gezellige terras! Daarvoor zullen
ter plaatse consumptiebonnen en consumptiekaarten
worden verkocht. Tevens een mooie gelegenheid om
even wat vakantie-ervaringen uit te wisselen en
misschien voor sommigen om hun door de
vakantiezon gebruinde velletjes met elkaar te
vergelijken. 

HELPERS
Om deze dag succesvol te laten verlopen zijn

natuurlijk vrijwilligers nodig die willen helpen. Denk
hierbij aan op- en afbouw, spelleiding, bardienst e.d. 
Bent u nog niet persoonlijk benaderd maar wilt u toch
graag meehelpen, meldt u dan zo spoedig mogelijk, bij
voorkeur telefonisch, aan bij een van de leden van de
Commissie Activiteiten. Hun gegevens staan elders in
dit blad.

ZESKAMP
Slechts 24 teams kunnen deelnemen! Deelname is
gratis en op eigen verantwoording.

Na de geslaagde editie van vorig jaar waarin maar
liefst 165 deelnemers verdeeld over 23 teams streden
om de overwinning (of gewoon voor de lol) kunnen
de teams op 20 september wederom met elkaar de
sportieve strijd aangaan op het gebied van snelheid,
behendigheid, kracht en niet te vergeten: slimheid!
Zullen De Zatlapjes hun hakken weer in het zand
zetten tegen Het Heerengenootschap? Zal het The
Super Ducks weer lukken The 8-team af te troeven?
En zullen De Fire Boys ook dit jaar weer nèt iets
sneller zijn dan The Incredibles? 

Of zullen dit keer andere ploegen met de felbegeerde
wisselbekers aan de haal gaan; we gaan het allemaal
zien op 20 september!

Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8
personen. Deelname is mogelijk vanaf 8 jaar. Elk team
zorgt voor een teamnaam (bij inschrijving) en een
joker. De joker neemt u op 20 september mee. Met de
joker verdubbelt u de score bij het spel waar u deze
inzet. Wel vooraf kenbaar maken bij de spelleider!

Er zal in beginsel gestreden worden in drie
categorieën: De volwassenen, de middenleeftijd en
natuurlijk de jongsten. Het is derhalve van belang dat
het inschrijfformulier volledig ingevuld wordt
ingeleverd zodat we de teams in de juiste categorie in
kunnen delen. Om (onder voorbehoud) alvast een
klein tipje van de sluier op te lichten:                       >>

Zondag 20 september 2009 :
ZESKAMP & BBQ in Gijzenrooi !
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>>
Wie laat de bel het meest rinkelen tijdens het
tobbedansen? Wie heeft de best getrainde spierballen
voor het “spijkerbroek hangen”? Welk team heeft de
meest doelgerichte menselijke “sjoelstenen”?  Welk
team laat de meeste sponzen door de lucht vliegen?
Verder verklappen we nog niets! Wat we wel kunnen
verklappen: ook dit jaar zullen de deelnemers het
zeker niet droog houden!

BBQ
Vorig jaar namen ongeveer 150 mensen deel aan een
gezellige barbecue. Dus ook dit jaar wordt deze op
dezelfde wijze georganiseerd.
Voor 13 jaar en ouder bestaat de BBQ uit 4 soorten
vlees, voor hen die jonger zijn dan 13 jaar zijn dit 2
stukken. Uiteraard wordt het geheel aangevuld met
sauzen en heerlijke salades.
Bij inschrijving graag contant betalen. U ontvangt
dan direct uw BBQ-kaart. 
Slechts op vertoon van uw kaart kunt u aan de BBQ
deelnemen.
De organisatie zal er zorg voor dragen dat alles eerlijk
verdeeld wordt.
Deelname is gratis voor kinderen t/m 4 jaar. Kinderen
van 5 t/m 12 jaar betalen € 4,- . Voor 13 jaar en ouder

vragen wij een bijdrage van € 10,-.
TIJDEN EN LOCATIE
Deelnemers zeskamp om 12:30 uur verzamelen op het
Buurtven (hoek Eijerven/Schaapsloopsven). Dan zal
uitleg van de verschillende spellen plaats vinden. We
starten met de zeskamp om 13:00 uur. De te
verwachten eindtijd is 17:00 uur.
De BBQ zal omstreeks 17:30 uur beginnen!

Neemt u als team deel aan de zeskamp en /of wilt u
deelnemen aan de BBQ ?
Vul dan het gele inschrijfformulier in en lever dit zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk op vrijdag 11
september, in op één van onderstaande adressen:

Monique Elst, 
Hans de Goede, 
Hans Halajdenko, 
Mariëtte Mooren, 

Namens de Commissie Activiteiten,
Hans de Goede

(de inschrijfformulieren voor de zeskamp zijn reeds afgelopen weekend
verspreid. Heeft u het niet ontvangen, of kunt u het niet meer vinden?
U kunt het downloaden van de activiteitenpagina op
www.gijzenrooi.nl).

Carportconcert
Gijzenrooi

Wanneer? 
Zondag 27 september 2009 
van 15.00 uur tot 16.00 uur 
Waar?
Carport Eijerven 24-26

De bewoners van Gijzenrooi in de hoek van het
Eijerven, Kanunnikensven en Raatven horen dagelijks
de muziekoefeningen van leerlingen van Hans van
Heiningen, zelf zanger en muziekdocent. 
Hans zelf galmt fors mee als hij de toonladders en de
populaire musicalhits met zijn leerlingen doorneemt. 
Al langer wil hij graag voor Gijzenrooi een concert
geven.  Deze wens wordt werkelijkheid: op zondag 27
september wordt het concert gegeven in de carport
aan het Eijerven 24-26 in Gijzenrooi.

Wat willen we bereiken met het carportconcert?
• Concert met kwaliteit in de wijk Gijzenrooi.
• Voor alle bewoners van alle leeftijden van Gijzenrooi 

die van muziek en cultuur houden.

• Het streven is om vier
concerten per jaar op
diverse locaties in
Gijzenrooi te houden
(aan huis, tuin, plantsoen,
straat). 
• Het 1e carportconcert
dient als pilot: slaat een
concert in de wijk aan?
Bedoeling is ook om
andere muzikale talenten
uit de wijk bij de
volgende concerten te
betrekken. 

Informatie: 
Hans van Heiningen 

Angela Linders
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Ondernemers in Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigde
ondernemers

We hebben veel bekijks op weg naar een volgende
ondernemer in Gijzenrooi. ‘The King of Pop’ is niet
meer en wij oefenen en passant de moonwalk. We
komen al snel tot de conclusie dat we liever
interviewen…. Kort geleden werden we geprikkeld
door een bericht op het forum van de Gijzenrooi site:
‘DJ Steven, voor al uw feesten’. Wie is hij en horen daar
partydrugs bij? Na ons interview over de genezing
van huisvrienden met de gaande en komende
dierenarts, nu een gesprek over muziek en dans.

Op het Raatven staan we oog in oog met Steven van
Esch, op het eerste oog de jongste ondernemer in
Gijzenrooi. Om te checken of onze indruk juist is
vragen we:
Hou oud ben je eigenlijk?
‘Ik ben 17 en binnenkort 2e jaars student aan de
Eindhovense School voor Podium en
Evenemententechniek. Daarnaast de meeste
weekenden actief als ‘DJ Licht en Geluid’. Ik treed op
als DJ,verzorg drive-ins, Karaoke en Lasershows.’

Hoe ben je met dit vak begonnen?
‘Toen ik 12 was heb ik gedraaid op een feest van een
neef. In die tijd had ik al een zogenaamd ‘DJ setje’, 2
boxen van 25 Watt, 2 CD spelers en een mixer. Met
spaargeld heb ik m’n apparatuur steeds professioneler
kunnen maken. Nu heb ik boxen van 2 x 400 Watt. Als
er een opdracht in een echt grote zaal is, huur ik soms
apparatuur tot wel 2 x 5.000 Watt.
Omdat ik nog geen rijbewijs heb, zorgt mijn vader
voor het vervoer van de spullen naar de zalen.’

Is het eigenlijk moeilijk om DJ te zijn, is het niet gewoon
plaatjesdraaien?
Dat hadden we beter niet kunnen zeggen…
‘Echt een misverstand’, zegt Steven. ‘Het is een vak. Je
moet om te beginnen goed kunnen mixen, dus veel
gevoel voor ritme hebben. Maar misschien nog wel
veel belangrijker: de zaal aanvoelen. Als ik begin met
draaien, let ik heel goed op wat er gebeurt. Vrij snel
zie ik of het publiek enthousiast raakt of juist niet. De
indicator op een avond waar ik draai is de mens.
Het is geweldig als je al snel ziet dat mensen gaan

dansen of plezier met elkaar hebben.
Ook moet je de ontwikkelingen op muziek en
technisch gebied goed bijhouden.’

Kun je een belangrijke ontwikkeling op technisch gebied
noemen?
‘Natuurlijk! In mijn shows werk ik ook met rook en
licht. De LED lampen zijn sterk in opkomst. Ze zijn
heel energiezuinig en geven geen warmte af. In een
zaal met veel mensen een groot voordeel. Een andere
trend is dat veel DJ’s geen CD’s meer bij zich hebben.
Alles staat al op de harde schijf van hun computer.
Zelf vind ik het leuker om met CD’s te werken.’

Zijn er DJ’s die je erg bewondert Steven?
‘Ja zeker, ik vind DJ Chuckie (Steven moet het voor
ons spellen!) heel cool. Hij is bekend van de “Dirty
House Muziek”. En natuurlijk ook DJ Tiësto (deze
naam komt ons vaag bekend voor). Laatst genoemde
is een aantal malen verkozen tot beste DJ van de
wereld.’

Wanneer is een DJ eigenlijk  goed?
‘De klasse van een DJ merk je aan hoe hij mixt. Bij de
toppers onder de DJ’s hoor je de overgang van plaat
naar plaat helemaal niet. 

>>
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Passie voor leren

Heb je het over kinderen, heb je het over leren.
Leren eten, leren lopen, leren praten, leren lezen,
leren rekenen en later zelfs leren leren.

Bij de basisschool Beppino Sarto in spilcentrum
Burghplan hebben ze blijkbaar een hoop
enthousiastelingen die daar hun vak van hebben
gemaakt. Dinsdag 26 mei jl. lieten ze ervan proeven.
Job Christians, ook zo’n enthousiasteling, heeft veel
over leren nagedacht en een heel bedrijf opgericht dat
zich alleen maar bezighoudt met leren. Ondertussen
mag hij de minister adviseren over vraagstukken
rondom onderwijs (http://www.onderwijs
maakjesamen.nl). Alleen dinsdag 26 mei was hij niet
bij de minister maar op uitnodiging van comité ‘school
voor de buurt’ in spilcentrum Burghplan. Bij
binnenkomst lagen er kaartjes op de stoel: ‘er gaat
meer boven je pet dan eronder’. Hey, grappig… Bij de
buurvrouw lag ook zo’n doordenkertje: ‘een kind van

nu krijgt per dag evenveel prikkels als een mens in
zijn hele leven ten tijde van de middeleeuwen”.
Boeiend. 

Boeiend was ook zijn verhaal en de gesprekken over
leren na afloop. Wat maakte die ene leerkracht zo
bijzonder die wij ons nog steeds herinneren? Meestal
zijn dat mensen die ‘aanstekelijk’ zijn in hun
enthousiasme, die inspireren en die precies kunnen
aansluiten bij hetgeen je (als kind) nodig hebt om de
volgende tree te kunnen nemen.
Nou, deze avond wás inspirerend en onze kinderen
zullen er nog het een en ander van merken.

Heeft u deze avond gemist? Jammer, maar geen nood.
Comité ‘school voor de buurt’ zal de komende tijd
zeker nog van zich laten horen. Wordt vervolgd…
zullen we maar zeggen.

Bärbel R. Meyer
Comité ‘school voor de buurt
Stratum zuidoost

Op zoek naar een leuke vrijwilligersklus in Stratum /Tongelre?

 Medewerker concert promotieteam Muziekcentrum  
 Coördinator Jongerenactie voor Amnesty International 
 Taalcoach voor Vluchtelingen
 Barmedewerker/ster bij spiritueel centrum 
 Voorzitter commissie publiciteit van een groot evenement
 Medewerker voor het maken van radioprogramma’s 
 Logistiek coördinator bij de Voedselbank 
 Medewerkers bij de Kindertelefoon  
 Medewerkers voor de duurzame weekmarkt 
 Activiteitenbegeleider Natuur en Milieu voor scholieren
 Assistent bloemschikcursus  
Zie pag. 2.

>>
De beats lijken dan automatisch in elkaar over te gaan
én ze zijn goed in het remixen.’

Dat moet je uitleggen, wat is dat precies remixen?
Steven geeft een bij deze tijd passend voorbeeld. ‘Je
neemt bijvoorbeeld het nummer “Thriller” van
Michael Jackson. Deze plaat ga je dan bewerken met
eigentijdse house- en dancemuziek. Je krijgt dan een
heel speciaal effect. Dance en House zijn trouwens de
genres die mij het meest aanspreken!’

We durven het bijna niet te vragen, maar bij die

muzieksoorten horen toch geestverruimende middelen?
Daar moet Steven fijntjes om lachen. ‘Voor mij gaat het
om de muziek en dat soort middelen heb ik niet
nodig. Gezond blijven lijkt me belangrijker, ook roken
heb ik nooit gedaan!’

Dit prachtige statement lijkt ons een mooi eind van het
interview. Op de terugweg hebben we geen tijd voor
speciale pasjes. Wij van de redactie vinden dat de term
‘de jeugd van tegenwoordig’ vanavond een speciale
invulling gekregen heeft. Vanaf je 12e bouwen aan je
bedrijf, wij waren indertijd al trots op onze
krantenwijk…..
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Vennendag erg gezellig!
De Vennendag op 28 juni jl. was weer terug van
weggeweest en zo ook de foto-puzzelspeurtocht.
Er werd druk gepuzzeld op de foto’s die gezocht
moesten worden en ook de vragen zorgden voor
hoofdbrekens. Want hoe laat vertrok nou de bus
na 9.00 uur op 13 april? Ook de raadsels, speciaal
voor de kinderen, werden enthousiast gemaakt.
Op de rustpost kon een ieder even bijkomen en na
afloop was er natuurlijk het gezellige terras. Met
een heerlijk zonnetje erbij kon het niet meer stuk.
De bestelde frietjes met snack én appelmoes
smaakten heerlijk. Het open podium was een
groot succes, maar er waren dan ook zeer
talentvolle jongeren te zien! Een aantal waagden
zich aan het karaoke. Zo bleef het nog lang
gezellig op het Buurtven.

Winnaars puzzeltocht:
1e plaats: Svea en Marian Thiesbrummel
2e plaats: Joosje Kuipers
3e plaats: Jarla Thiesbrummel en Mariska Brüls

Winnaars raadsels:
Svea en Jarla Thiesbrummel, Marte en Laura.

Mariëtte Mooren

Voor de volledige fotoreportage verwijzen wij u
naar de activiteitenpagina op de website
www.gijzenrooi.nl.
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NIEUWE ACTIVITEITEN IN DE JAGUAR NA DE ZOMER

FITGYM VOOR 55+ OP MAANDAGMORGEN

Vanaf maandagmorgen 7 september start in de Jaguar een nieuwe groep FitGym. Deze groep heeft wekelijks les
van 9.00-9.50 uur en heeft als doel om op een fijne manier op muziek te werken aan de conditie en
spieropbouw. 
Het eerste deel wordt aan de conditie gewerkt en het tweede deel bestaat uit grondoefeningen. De kosten
bedragen € 60,- voor 15 lessen. Dat is maar €4,00 per les.

Na de les kunt u desgewenst nog gezellig iets drinken.
Lijkt het u leuk of wilt u een keer komen kijken of meedoen dan bent u altijd welkom voor een proefles.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent Esther Pruijsen-de Sain op telefoonnummer 040-
2857919 of met de beheerder van de Jaguar Hans Bakkers:tel. 040-2122245.

Welzijn Eindhoven opent nieuwe dagbesteding
in De Jaguar 

Welzijn Eindhoven biedt vanaf 6 oktober 2009 op
dinsdag een variërend ochtendprogramma aan
van 09.30 tot 12.00 in Steunpunt de Jaguar
(Stratum). Er wordt gewerkt met een afwisselend
programma van geheugenondersteunende,
creatieve en ontspannende activiteiten met veel aandacht voor ieders wensen en behoeften. Een vast onderdeel
is de aangepaste 55+FIT! gymnastiek voor senioren onder begeleiding van een bevoegde leerkracht. Er wordt
gezorgd voor de nodige rusttijd, koffie en thee. 

Heeft u behoefte aan meer contacten? Vindt u het fijn om onder de mensen te zijn? Komt u niet vaak de deur
uit? Dan is de dagbesteding misschien iets voor u! Voor onze laagdrempelige dagbesteding heeft u geen
indicatie nodig. Voor vragen kunt u terecht bij Joke Lor van Welzijn Eindhoven (040) 219 34 71 . 
Email: j.lor@welzijneindhoven.nl. 

Jaguarstraat 2
5645 CR Eindhoven
Tel: 040-2.12.22.45
Email: h.bakkers
@lumensgroep.nl
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Gewoon in de wijk
Omdat ik het gelezen heb ergens in een blad, of
misschien wel gehoord op de televisie, loop ik een
rondje door mijn wijkje Gijzenrooi. Gewoon een flinke
wandelpas. Als ik dan het rondje om de wijk loop,
duurt dat een half uur. Dat blijkt gelukkig de
minimale tijd te zijn om gezond bezig te wezen. Soms
duurt het wat langer, als ik het pad langs de vijvers
erbij neem. Dat ik dan soms moet uitwijken voor een
hondendrol of een snelle sprinter in fel trainingspak
hoort erbij. Of nog erger een fietser op de stoep. Ach,
wandelen is ook geschikt om de geest te schonen. En
het schone brein met boze gedachten vullen is niet
slim. Dan maak ik maar een kniebuiging tegen dat
ongemak en wandel snel verder. Ook zijn er leuke
dingen die mijn tijd wat rekken. De meneer met de
wandelstok, de meneer met de steeds wisselende
trimronde. De mevrouw die ik moedig zie voort benen
of de mevrouw die vlak bij mijn huis woont en haar

hondje uitlaat, keurig met een plasticzakje voor de
“zeer kleine” boodschap. Bij sommigen ben ik al zo
ver dat een praatje een leuke onderbreking is.
Ook kom ik wel eens langs het dierenparkje, bij de
ingang van de wijk. Maar de beesten lusten niet altijd
het groen dat ik dan meeneem. Zijn ze dan zo
verwend? Nee, weet de beheerder mij te vertellen. De
bokken zijn best wel kieskeurig wat betreft hun
voeding. Groen dat in het zand ligt daar zijn ze niet zo
blij mee. En gelijk hebben ze.
Van het ene praatje komt het andere. Zo weet ik nu
dat er een waterverbinding komt tussen de vijvers en
het Bonifaciuspark. Hoe dat wordt gerealiseerd is nog
een vraag. Een slootje, een buizenstelsel, of een
prachtige rivier? Maar dat weet ik misschien wel een
volgende keer te vertellen. Tenslotte is het niet alleen
gezond om een blokje rond te gaan, maar de kennis
die je opdoet over het reilen en zeilen in je eigen buurt
is altijd een leuke aanvulling.

Riky Heijnen

Welkomstpakketje nieuwe bewoners
Gijzenrooi
Wanneer melding wordt gemaakt van nieuwe bewoners in onze wijk, gaat Gezina Derks hen (als het enigszins
kan) bezoeken. Natuurlijk mogen de nieuwen eerst schoonmaken en dozen legen…

Gezina probeert de nieuwelingen geïnteresseerd
te krijgen voor onze bewonersvereniging. Er is
geen hoge drempel, per slot is men voor slechts €
2,50 per jaar al lid! En Gezina komt met een
welkomstpakketje. Tot een jaartje terug mocht het
die naam eigenlijk niet hebben, maar inmiddels
heeft ze echt iets aan te bieden. Aan uitbreiding
van de inhoud wordt trouwens nog steeds
gewerkt. 

Onze adverteerders en anderen kunnen/mogen
zeker ook een ‘duit’ in het zakje doen! Een folder
met kortingsbon bijvoorbeeld e/o
hebbedingetjes…
Een melding aan Gezina Derks, Truus van
Vessem of Beja Peijpers en het wordt opgehaald.
Lid worden van de bewonersvereniging kan door
aanmelden via de website www.gijzenrooi.nl

Beja Peijpers
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-PERSBERICHTEN-

Nieuwe website van Welzijn Eindhoven speciaal voor jongeren! (www.jongerenineindhoven.nl)

Vanaf 20 mei is de spiksplinternieuwe website van Welzijn Eindhoven voor jongeren online! Een site speciaal voor jongeren
waarop alle activiteiten per wijk, nieuwtjes en projecten vanuit Jongerenwerk van Welzijn Eindhoven te vinden zijn. Naast
informatie over activiteiten en events binnen de jongerencentra in de stad, is er tevens aandacht voor vragen, advies en
ondersteuning speciaal voor jongeren. Neem dus snel een kijkje op www.jongerenineindhoven.nl!  

Er is onder andere informatie te vinden over verschillende activiteiten die voor en door jongeren georganiseerd
zijn op het gebied van sport, cultuur, ontmoeting en vrije tijd. Elk jongencentrum heeft een eigen pagina op de
website, en is per wijk te vinden. Daarnaast is er ruimte voor vragen, informatie, advies en ondersteuning,
onder andere met betrekking tot vrijwilligerswerk, (school)maatschappelijk werk, dak- en thuislozen en jonge
moeders. Kortom, een complete website voor jongeren in Eindhoven!

Lekker bewegen voor senioren in Stratum!

Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze schitterende zomer weer zin om in beweging te komen? Dan nodigt
Welzijn Eindhoven u uit om een gratis proefles te komen nemen bij één of meer van de hieronder genoemde
55+FIT! groepen bij u in de buurt. Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, werelddans en line-dans,
fitness, seniorfit (met ingang van het nieuwe seizoen verhuisd naar Tongelre), en op woensdag een speciale
gymgroep voor allochtone vrouwen vanaf 45 jaar. 

In Stratum:
Gymnastiek: kosten € 18,45 per kwartaal
Maandag van 10.45 tot 11.30 in het Burghplan, Fabritiuslaan 28
Dinsdag van 15.30 tot 16.15 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1 
Dinsdag van 11.00 tot 12.00 bij de Wilgenhof, Gasthuisstr. 1
Woensdag van 15.45 tot 16.30 in de Jaguar, Jaguarstraat 2. 

Werelddans: kosten € 18,45 per kwartaal
Dinsdag van 9.30 tot 10.30 in ’t Akkertje, Heezerweg 452

Line-Dance: kosten € 18,45 per kwartaal
Maandag van 16.00 tot 16.45 in de Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1

Seniorfit (Tongelre): kosten € 27,45 per kwartaal
Donderdag van 9.15 tot 10.45 in Sporthal Haagdijk, Meerkollaan 6

Fitness: kosten € 38,25 per kwartaal
Donderdag van 11.15 tot 12.15 in ’t Akkertje, Heezerweg 452

Gymnastiek voor allochtone vrouwen kosten €18,45 per kwartaal
Woensdag van 15.00 tot 15.45 in de Jaguar, Jaguarstraat 2

Voor verdere informatie kunt u bellen naar  219.36.61 en vragen naar Anja Alink.
Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, dansen, swinggym, seniorfit en hatha yoga. 
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Beetje
dimmen, ja?
Als ik dit stukje schrijf is het half
augustus. Mijn vrouw en ik zijn
niet langer gebonden aan de
schoolvakanties en we hebben dan
ook besloten om dit jaar in het
voor- en naseizoen op vakantie te
gaan. En dat stelt mij in staat om,
vanuit werkend perspectief,
Nederland te observeren op het
hoogtepunt van de
vakantieperiode. En ik moet
zeggen beste wijkgenoten,
Nederland in vakantietijd staat
borg voor tafereeltjes die ik op
zijn zachtst gezegd 'onalledaags'
wil noemen. 

Ik geef enkele voorbeelden. De
volledige regering wordt op dit
moment waargenomen door de
minister van Justitie. En ook de
volksvertegenwoordiging is op
vakantie. Kortom: dit land is deze
maand de facto onregeerbaar. De
file van Nederland was vanmorgen
twee kilometer lang en stond op
de rondweg Heerenveen. Op mijn
werk wordt zo ongeveer ieder e-
mailtje dat ik verstuur beantwoord
met een automatische
afwezigheidmelding. Ongelofelijk
hoeveel beleefde varianten er zijn
van: 'Ik ben er niet en je zakt er
maar in'.

Op wereldschaal gezien heeft de
werkende Nederlander een
ongekend aantal vakantiedagen.
En dat vinden we belangrijk. Over
salarisverhoging valt wellicht nog
te praten in tijden van crisis, maar
van onze vakantie blijf je af!  En
het opmerkelijke is: ondanks die
enorme hoeveelheid vrije tijd heeft
Nederland zo ongeveer de
allerhoogste arbeidsproductiviteit
per hoofd van de bevolking. Als
we eenmaal werken, dan is dat
kennelijk hard. Volgens mij komt
dit door een combinatie van en
een taakgerichte grondhouding en
een planmatige aanpak. 

Op mijn werk heb ik veel
internationale collega's. Wat hen
opvalt aan Nederland? Een ijverig
volkje dat  efficiënt en planmatig
de dingen aanpakt. Maar, eerlijk
gezegd: ze zien ook de prijs die
we ervoor betalen. Met verbazing
zien ze wat er gebeurt als een
Nederlander zijn beste vriend
tegenkomt, die hij al een tijd niet
heeft gesproken. Denk je dat die
twee alles uit hun handen laten
vallen en samen de kroeg in
duiken om eens lekker bij te
praten? Nee, hoor. Ze trekken hun
agenda, en met een beetje geluk
is er ergens de komende vijf tot
zes weken een moment waarop ze
samen een afspraak kunnen
maken! Dat vinden mijn collega's
niet uit te leggen. Je beste
vriend?!?

Met alle recht van spreken kunnen
wij natuurlijk antwoorden dat dit
nu eenmaal de manier is waarop
hier de boel geregeld wordt. En
dat het juist dit soort
eigenschappen zijn die Nederland
maken tot wat het is: een kleine
landje dat op het wereldtoneel en
deuntje meeblaast.

Maar ik nodig u toch uit om nog
even te blijven kijken in de spiegel
die ons hier wordt voorgehouden.
Als dit Zegje uitkomt, is Gijzenrooi
terug van vakantie. Ontspannen,
nog nagloeiend van de zon. We
praten nog even na over de mooie
landen waar we geweest zijn.
Waar de mensen zo vriendelijk
zijn, en waar ze nog tijd en
aandacht voor elkaar hebben.
Maar al snel zijn we al dat moois
weer vergeten, en draven we
weer hard mee in de 'rat race'.

Mijn oproep is dan ook de
volgende: Dim nou straks eens
een klein beetje! Het hoeft niet
altijd maar die 120% te zijn. Met
een beetje goede wil maken we
Nederland ook tot zo’n mooi land,
waar de mensen nog tijd en
aandacht voor elkaar hebben. En
dat hoeft geen cent te kosten!

Gijsz

Buurtgenoten
Al vele jaren ligt er een terrein aan het Bunderkensven
achter de bushalte braak.

Dit terrein is bestemd voor bijzondere bebouwing. Op
dit moment zijn er plannen om een gebouw neer te
zetten dat dienst zal gaan doen als kinderdagverblijf
(met gespreide openingstijden) en als een gebouw ten
behoeve van de Scouting. Het zou een laag gebouw
worden wat past in de omgeving.

Een prettige bijkomstigheid zou zijn dat we het
gebouw eventueel zouden kunnen gebruiken voor
activiteiten etc. van en voor de Bewonersvereniging.
Hoewel de plannen nog niet concreet zijn, willen we u
deze informatie die we van de gemeente kregen niet
onthouden.

Truus van Vessem
Secretaris
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ANTI INBRAAKTIP:

De meeste inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Iemand loopt
dus langs uw huis en ziet een mooie kans. Zo'n inbreker heeft
zelf vaak geen gereedschap bij zich. Zorg dan ook dat uw
tuingereedschap is opgeruimd en sluit altijd uw poort met uw
sleutel. Kijk ook eens waar men via uw kliko naartoe kan
klimmen. Zo'n kliko is namelijk een mooi opstapje.

Laura Persoon, lid van het buurtpreventieteam

Hallo wijkgenoten,

Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Frank van
der Wielen en woon 13 jaar in deze mooie wijk. De
laatste jaren gelukkig vergezeld door vrouw, kinderen
en enkele huisdieren.
De reden dat ik in het buurtpreventieteam zit, is dat ik
wat terug wilde geven aan de wijk(bewoners) én
omdat ik iets heb met veiligheid. Toen ik de oproep
zag voor buurtpreventieteamleden (goed voor
scrabble...) heb ik niet geaarzeld. Na enkele malen
aandringen was het zover en hebben we het team van
de grond gekregen. 
Omdat ik over (niet al teveel) technische kennis
beschik heb ik de taak op me genomen een internetsite
te maken voor buurtpreventie Gijzenrooi. Recentelijk
heb ik de site van een nieuw jasje voorzien. De site
ziet er nu modern uit en we plaatsen regelmatig
‘nieuws’ uit de wijk. Het regelmatig lezen van de
NIEUWSpagina is leuk en nuttig!!

Het zijn de kleine dingen waar ik mijn voldoening uit
haal. We gaan (gelukkig) geen spectaculaire

aanhoudingen verrichten,
maar concentreren ons op
waakzaamheid om de
veiligheid en leefbaarheid
van de buurt op hoog
niveau te houden. Zo
hebben we een hek laten
plaatsen zodat de
kinderen niet meer vanuit
het Buurtven het
Schaapsloopven op
konden fietsen. Daar was
namelijk door de
plaatsing van containers
een gevaarlijke situatie
ontstaan. En binnenkort
krijgen we de welbekende bordjes bij de ingangen van
de wijk.
TIP: Kijk eens op http://buurtpreventie.wheelan.nl
en… we zoeken nog straatcoördinatoren. Dus geef je
op als je denkt ‘dat is wel iets voor mij’.

Frank

Vacature werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie beheert de website van de wijkvereniging en zorgt vier keer per jaar voor de
uitgave van een nieuw Gijzenroois Zegje. De website wordt vaak bezocht en het Zegje veelvuldig gelezen op
ruim 600 adressen in de wijk.

De leden van de werkgroep zijn op zoek naar een enthousiast nieuw lid, bij voorkeur met als specialisatie de
website. Heb je zin om bij te dragen aan het samenstellen van het Zegje en met name aan het beheer en het
uitbouwen van de website?

Stuur een mailtje naar communicatie@gijzenrooi.nl We zullen je graag verwelkomen.

Werkgroep Communicatie,
Beja, Marij, Wim, Willem
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De bosgordel tussen
Gijzenrooi en Riel

We kennen allemaal het stukje bos tussen onze wijk en Riel. Om
er even te wandelen, de hond uit te laten of te spelen. In 1993
aangelegd en nadien alleen maar gegroeid.
Maar ja, aanleggen is één ding, onderhouden is twee.
De gemeente heeft daarom het bureau Ecologic een plan laten
maken voor de herinrichting van de bosgordel tussen
Gijzenrooi en Riel.
Waarom een herinrichting? 
Even een stukje geschiedenis.
Bij de aanleg van de bosgordel, die onder meer dient als
afscherming van het beschermd dorpsgezicht Riel is indertijd
gekozen voor een snel resultaat d.m.v. een dichte beplanting. 
Nu de bomen groter zijn geworden, sterven de onderste takken
langzaam af door gebrek aan licht en lucht. Dit is niet alleen
lelijk, maar vermindert ook de afscherming. Bovendien zijn de
diverse plantvakken arm aan soorten. Vandaar de herinrichting.

Niet dat ineens het hele bosje plat gaat. Verre van dat. Volgens
het plan is het bosje in stroken ingedeeld en die stroken worden
in fasen tot 2030 aangepakt en van een onderhoudsplan voor de
lange termijn voorzien.
Strook voor strook wordt er een aantal bomen gerooid en
andere gekapt, die dan weer als struik uitschieten.
Het naaldhout gaat grotendeels weg en de variëteit in de

beplantingen wordt verbeterd.
Aan de randen (eerst aan de zonzijde) wordt er een zoom (lage
beplanting) gevormd, vervolgens een mantel (wat hogere
beplanting) en in het midden een kern (nog hogere beplanting).

Omdat het belangrijk is dat het plan draagvlak heeft onder de
omwonenden is er al geruime tijd overleg geweest met de
omliggende bewonersverenigingen van Gijzenrooi, de Putten
en Riel.
Gijzenrooi en de Putten kunnen in grote lijnen instemmen met
het plan, maar een aantal bewoners uit Riel verzet zich stevig
tegen het plan. 
De gemeente heeft voorgesteld een klankbordgroep in te stellen
om de omliggende bewonersverenigingen te
vertegenwoordigen en gevraagd om een reactie. Namens
Gijzenrooi zijn Bert Bokelman en Kees van Vessem
afgevaardigd en is er een reactie gestuurd.
Hierna zal de gemeentepolitiek een definitief besluit nemen
over het plan.
De bewonersvereniging Gijzenrooi heeft zich aan het plan in
grote lijnen geconformeerd, zij het met enkele opmerkingen. Zo
zijn wij onder meer van mening dat de 'doorkijkjes' moeten
verdwijnen en dat de naaldhoutbosjes allemaal vervangen
moeten worden en niet alleen voor een deel. Dit laatste i.v.m.
het herhaaldelijk stoken van fikkies door de jeugd tussen het
brandbare naaldhout.

Hieronder is de ingedikte versie van het plan en de
samenvatting van de reactie van de bewonersvereniging.

Beheerplan bosgordel Riel (ingedikte versie)
Eindbeeld.
Een dichte beplanting variërend in soort, hoogte, leeftijd en
structuur, met waar mogelijk een goed ontwikkelde zoom.
Landschappelijk gezien moet de strook inclusief de paden
natuurlijk ogen.

Functies.
Afschermende functie. De bosgordel vervult deze functie al.
Omdat door het dichte bladerdek de lichtinval op de bosbodem
steeds meer afneemt, verdwijnt de ondergroei en verliest de
bosgordel op den duur zijn afschermende functie. Er dient te
worden gestreefd naar een goed ontwikkelde ondergroei om de
afschermende functie uiteindelijk te kunnen behouden.
Recreatieve functie. Veel slingerende paden verhogen de
aantrekkelijkheid. 
Natuurfunctie. Zoveel mogelijk inheemse bomen en struiken. Is
o.m. belangrijk voor de inheemse fauna.

Kernpunten
• Tenminste aan de zonzijde zoveel mogelijk creëren van een 

gevarieerde bosrand, bestaande uit zoom, mantel en kern.
• Dunnen van bomen op plekken waar voor de nu aanwezige 

hoeveelheid bomen eigenlijk geen plaats is. De resterende 
bomen kunnen zo hun natuurlijke groeivorm verkrijgen en de 
kronen zullen zich uiteindelijk toch sluiten.

• Aanplant van groenblijvers op plaatsen waar risico op 
doorzicht groot is (smalle strook langs schouwpad). 

• Gaten in beplanting dichten met o.a. wintergroene heesters 
(hulst, liguster).

• Werken in stroken, daarbij eerst de zonzijde.

Belangrijkste overlegpunten.
• Het doorzicht is door snoeien toegenomen en dit is 

ongewenst
• De functie als uitloopgebied voor wandelen (met honden) 

dient te worden behouden.
• De functie van visuele afscherming kan mogelijk versterkt 

worden met wintergroene gebiedseigen beplanting (hulst, 
liguster)

• Het verjongen en dunnen dient kleinschalig (dus niet 
rigoureus) te gebeuren.

• De natuurdoelstelling; meer variatie dan nu het geval is. 
Graag met gebiedseigen ondergroei (b.v. bosbes).

• In het beheerplan graag ook onderhoudsmaatregelen 
vermelden met een tijdpad.

• Aan de zuid-westzijde van het nieuwbouwplan Putten zit een 
gat in de bosgordel. Dit dichten.

Maatregelen
• Dunnen kern: het betreffende plantvak wordt in twee stroken 

verdeeld, parallel aan de paden. Begonnen wordt met de 
strook die de meeste zon vangt. 5 à 10 jaar later wordt de 
strook gedaan die minder zon vangt. De maatregel houdt in 
dat alle houtige begroeiing afgezet wordt vlak boven de 
grond, m.u.v. hulst en enkele solitaire bomen.

• Kappen: kappen van boomvormers in groepen. De ontstane 
open plek dient zo breed te zijn als 1,5 maal de stamlengte 
van de omringende bomen.

• Rooien: het hele plantvak wordt ontdaan van bomen 
(sparren), ook de stobben worden verwijderd

• Eiken handhaven: enkele eiken sparen, onderlinge afstand 
+/- 20 meter

>> pag. 17
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(Snel)verkeer in Gijzenrooi 

We weten het allemaal!
In Gijzenrooi mag nergens harder gereden worden
dan 30 km/u. Toch wordt er vooral op het
Diepmeerven en het Kannunikensven vaak harder
gereden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, m.n.
voor de kids waarbij het dikwijls (gelukkig) nog net
goed gaat. 
MAAR HET ZAL JE KIND MAAR WEZEN!
We wilden graag weten hoe hard het er nu eigenlijk
aan toe gaat op de weg.
Daarom heeft de gemeente op verzoek van het bestuur
een tijdelijke snelheidsmeter op het Diepmeerven
geplaatst.
Uitslag: 25% zit beneden de 30 km, 50% tussen de 30
en 40, 22% tussen de 40 en 50 en 3% boven de 50
km/u. 

Conclusie van de gemeente naar aanleiding van dit
onderzoek: geen extra verkeersremmende maatregelen

nemen en geen prioriteit voor extra snelheidscontroles
door de politie. Dit ook omdat er sinds 2004 maar 4
ongelukken zijn gebeurd en het ook een bus- en
calamiteitenroute is. 

Mening van het Bestuur: je kunt de cijfers op twee
verschillende manieren interpreteren.
Je kunt zeggen dat driekwart van de automobilisten te
hard rijdt (boven de 30 km/u) en je kunt zeggen dat
driekwart beneden de (veilige?) snelheid van 40 km/u
heeft gereden.
Wat nu? 
Bijna alle verkeer is afkomstig uit onze eigen wijk.
Ik denk dat we onszelf moeten aanspreken en de eigen
snelheid matigen. 
Het kan toch niet zo zijn dat onze kinderen niet veilig
zijn op straat omdat we zelf te hard rijden.
HET ZAL JE (EIGEN) KIND MAAR WEZEN!

Namens het bestuur,
Truus van Vessem

>>
• Afzetten mantel: wanneer de mantel vrij is gemaakt van 

boomvormers wordt deze om de 5 jaar in delen (zonzijde/ 
schaduwzijde) teruggezet (m.u.v. hulst). De stobben kunnen 
opnieuw uitlopen. Beplanting die pas is aangeplant de eerste 
5 jaar nog niet meenemen in afzetten

• Aanplant struikvormers: aanplant van meidoorn, sleedoorn, 
kornoelje, sporkehout (vuilboom), krent, hondsroos, 
wegedoorn, liguster en kardinaalsmuts, in kleine groepen, 
wildverband, menging in gelijke verhoudingen. Dit in de 
mantelzone.

• Aanplant schaduwsoorten: aanplant van hazelaar 20%, vlier 
30%, hulst 20% en liguster 30%, in kleine groepen, 
wildverband. Dit in de kern van de beplanting.

• Herplant: het plantvak wordt opnieuw beplant. Bomen en 
schaduwsoorten tot 5 meter van de rand om voldoende 
ruimte voor de zoom en de mantel te houden.

• Maaien pad: in een golvende lijn maaien van het pad, breedte 
ongeveer één meter.

Samenvatting van de reactie van de Bewonersvereniging
Gijzenrooi:
-  Wij kunnen ons goed vinden in het eindbeeld en de functies 

van de bosgordel.
-  Wij achten de voorgestelde maatregelen - in grote lijnen, 

zonder al te veel in detail te treden – een goed middel om de 
kernpunten en de overlegpunten te realiseren.

-  Goed plan voor de snelle omvorming van de bosgordel 
zonder tijdelijk verlies van de afschermende functie. 
Uitstekende basis. Mogelijkheid tot aanpassing aan evt. 
gewijzigde omstandigheden in de toekomst opnemen in de 
tekst.

Opmerkingen
-   Consequente uitvoering van de beheersmaatregelen is 

essentieel voor het welslagen. Achterstallig onderhoud of niet 
goed uitgevoerd beheer in de geschetste periode kan funest 
zijn. Gebrek aan licht en lucht door niet tijdig 
snoeien/uitdunnen is mede oorzaak van de huidige slechte 
ondergroei.

- Onvolledigheid. Ten oosten van de vakken A en B liggen nog 
2 vakken, het ene vak loopt tot aan de Rielsedijk en het 
andere ligt achter de huizen Rielsedijk 29 t/m 51. Deze zijn in 
het plan buiten beschouwing gebleven, maar behoren ook tot 
de bosgordel. Ten zuiden van de woningen Zwanenven 25 
t/m 31 en ten westen van het fietspad door de Gijzenrooise 
Zegge ligt eveneens een buiten beschouwing gelaten stuk 
bosgordel. Wij zouden graag zien dat deze vakken ook in het 
beheerplan opgenomen werden.

- Hergroei. Het vak E3 en het noordelijk gedeelte van E2 is in 
de eerste jaren na aanleg va de bosgordel in de groei 
achtergebleven t.o.v. het zuidelijk gedeelte van E2. Mogelijk is 
een storende laag hiervan de oorzaak. Graag hiermee
rekening houden c.q. onderzoeken.

- Veiligheid. De paden moeten niet te smal zijn of overwoekerd. 
Graag aandacht hiervoor bij het onderhoud. Vaker snoeien 
langs de paden is wellicht een goede optie. De aangegeven 
doorsnede van de voetpaden – mits goed gehandhaafd – 
vinden wij uitstekend.

- Vak D. Het oostelijk gedeelte van vak D is thans onbeplant en 
is een hiaat in de afscherming.
Dit beplanten, zie ook een van de overlegpunten. Overigens 
wordt in vak D vaak fikkie gestook door de jeugd. Sommige 
naaldbomen zien er dan ook slecht uit. We geven ter 
overweging om dit vak om te vormen tot loofbos
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