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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
ALGEMENE

LEDENVERGADERING 2012
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in
Steunpunt de Jaguar, Jaguarstraat 2.

Datum : 11 april 2012
Welkom/koffie :       19.30 uur
Aanvang vergadering : 19.45 uur
Einde : 22.00 uur

1.  Opening 
2.  Mededelingen
3.  Goedkeuring notulen ALV 6 april 2011 (zie Zegje juni 2011+www.gijzenrooi.nl)
4.  Jaarverslag 2011 (zie www.gijzenrooi.nl)
5.  Aanpassing artikel 5 huishoudelijk reglement (criteria bijzonder lidmaatschap)
6.  Verslag kascommissie 2011, benoeming kascommissie 2012
7.  Goedkeuring financieel jaarverslag 2011 ter décharge penningmeester en bestuur
8.  Goedkeuring begroting 2012
9.  Toelichting door commissies en werkgroepen (buurtpreventie, activiteiten,

communicatie, belangenbehartigingenduurzaamheid)
10. Pauze
11. Presentatie het nieuwe rijden verzorgd door werkgroep duurzaamheid
12. Rondvraag
13. Sluiting

Na afloop kunt u onder het genot van  een hapje en een drankje bijpraten met uw
buurtgenoten.

Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi

Activiteitenkalender
18 maart Vrijwilligersdag.
7 april Paaseieren zoeken.
11 april A.L.V.
15 april Garagesale (aanmelden voor 15 maart)
april/mei Informatie-avond zonne-energie (aanmelden

uiterlijk 20 maart)
10 juni Cultuur Roulez.
16 sept. Zeskamp & BBQ.
11 nov. Lampionnenoptocht.
7 dec. Ontsteking Kerstboom.
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Auto huren
van de buren

In het vorige Zegje heb ik aandacht besteed aan de
mogelijkheden van een abonnement op autodelen van
organisaties als Greenwheels, ConnectCar en
Wheels4All. Een buurtbewoner wees me vervolgens
terecht op een nieuwe optie: het onderling autodelen
(“huren van de buren”). 
Er is een nieuwe manier van autodelen in opkomst:
volledig verzekerd je auto verhuren aan bekenden en
buren. Op deze manier kun je als autobezitter geld
verdienen als je je auto niet gebruikt. En als huurder
kun je tegen aantrekkelijke tarieven een auto in de
buurt gebruiken. Eén van de bedrijven die dit
autodelen mogelijk maakt is het bedrijf ‘SnappCar’. Bij
dit platform zijn op dit moment ook auto-eigenaren
uit Eindhoven aangesloten. 
SnappCar kan gezien worden als een online
marktplaats voor particulier autoverhuur. Mensen die
hun eigen auto verhuren, worden verbonden met
mensen die een auto van iemand anders willen huren.
Wie zijn auto bij SnappCar verhuurt, mag zelf de
dagvergoeding bepalen. In Eindhoven wordt de
goedkoopste auto aangeboden voor een bedrag van
circa 20 euro per dag. Daar bovenop komt nog een
bedrag voor de bemiddeling. Daarnaast betalen
huurders een premie voor een speciale dagverzekering

die tijdelijk de autoverzekering van de verhuurder
vervangt. Hiermee zijn, gedurende de verhuurperiode,
huurder en verhuurder volledig gedekt voor alle
mogelijke risico’s en is de no-claim van de verhuurder
beschermd. De huurder kan de sleutel persoonlijk
afhalen bij de verhuurder. Afrekenen gebeurt via
SnappCar, die garant staat voor betaling aan de
verhuurder. Alle deelnemers van SnappCar worden
gescreend op basis van hun legitimatiebewijs. Meer
informatie is te vinden op www.snappcar.nl.
Andere bedrijven die zich inmiddels aanbieden om
dit autodelen te regelen zijn ‘We Go’ en ‘MyWheels’.
Bij deze fora zijn nog geen particulieren uit Eindhoven
of omgeving aangesloten, maar de
deelnemersaantallen groeien snel. Meer informatie is
te vinden op: www.wego.nu en www.mywheels.nl.

Werkgroep Duurzaamheid Gijzenrooi
Barbara Henssen

Lisven in de race voor een
Klimaatstraatfeest

Wist u dat het Lisven meedoet met de actie
Klimaatstraatfeest? We zijn met duizenden straten in
Nederland de strijd aangegaan om zoveel mogelijk
energie te besparen. 

We pakken vaker de fiets, zetten de thermostaat een
graadje lager en kopen spaarlampen. We wassen
zuiniger en rijden slimmer. En de komende maanden
doen we daar samen een schepje bovenop. Door met
onze straat leuke acties te bedenken die bijdragen aan
de verbetering van het klimaat, en daarmee meteen
ook geld te besparen. We hopen natuurlijk in de top
500 van meest energiezuinige straten te eindigen en
een straatfeest te winnen in mei! 
Op 22 januari zijn we te gast geweest bij Lisven 13 om

gezellig samen koffie te drinken, energieacties te
bespreken en natuurlijk ook punten te scoren voor het
straatfeest. Op www.klimaatstraatfeest.nl is meer
informatie beschikbaar; nieuwe straten kunnen
zichzelf ook nog aanmelden.

Werkgroep Duurzaamheid Gijzenrooi
Barbara Henssen
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Jaarplan activiteiten 2012
De commissie activiteiten heeft begin dit jaar de hoofden weer bij elkaar gestoken en met groot enthousiasme
allerlei activiteiten voor onze wijk bedacht. Een aantal daarvan zullen we ook op ons programma zetten, een
aantal zullen we bewaren voor volgende jaren.

Ideeën zijn: 
• educatieve tocht in de omgeving van onze wijk met een gids die over de historie kan vertellen
• kookworkshop
• les in carnavalskleding maken
• bordspellen-dag bijv. in de Jaguar
• activiteit voor een goed doel
• cultuur roulez (ons al eerder als idee aangedragen)

Leuke ideeën, die we ook graag uit willen voeren.
Succesnummers als het Paaseieren zoeken en de
Zeskamp komen zeker terug in ons programma.
Ook willen we toch de Lampionnenoptocht weer
terugzien in de wijk, ondanks dat geen van ons in
de gelegenheid is om dit te organiseren. Dit laatste
onderdeel laat onze achilleshiel zien. We zijn echt
met te weinig mensen om dit alles te realiseren. De
commissie bestaat nu nog slechts uit 3 personen.
Janco Rampart, Janine Steuns en ondergetekende.
Voor de zeskamp zijn we gelukkig wel op volle
sterkte omdat de groep dan aangevuld wordt met 3
ervaren heren, Hans Halajdenko, John Wenmakers
en Tim van Vark. Ook kunnen we daarvoor op de
steun van Nicole Wenmakers rekenen voor de
afhandeling van alle financiële zaken. De overige
activiteiten worden dus door een heel klein groepje
uitgevoerd. Daarbij kunnen we zeker hulp
gebruiken! Dus lijkt het u/jou iets om te helpen bij
de voorbereiding van een activiteit neem dan
contact op via activiteiten@gijzenrooi.nl of bel
Mariëtte Mooren (zie tel. nr. achter in dit Zegje)

Het programma voor 2012:
• Paaszaterdag 7 april: Paaseieren zoeken (zie ook elders in dit Zegje)
• Zondag 10 juni: Cultuur Roulez (mede-organisatoren welkom!)
• Zondag 16 september: Zeskamp & BBQ
• Half oktober: een van bovenstaande ideeën (mede-organisatoren welkom!)
• Zondag 11 november: Lampionnenoptocht (organisator gezocht!!)
• 7 december: ontsteking Kerstboom (bestuursactiviteit)

We willen er samen met u weer een gezellig en actief jaar van gaan maken in Gijzenrooi! 
Help ons om dit mogelijk te maken!

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren
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Verliefd op het
balkonnetje

Zo'n 20 jaar geleden graasden hier kalm de koeien. Als
je nú door de wijk loopt, vallen qua buitengebeuren
alleen de rust en het groen op. De landelijke sfeer is
echter nog wel binnen handbereik en dat maakt
Gijzenrooi zo aantrekkelijk om te wonen. Wijzelf
hadden indertijd een groot aantal wijken in Eindhoven
in ogenschouw genomen, toen een toertje door het in
aanbouw zijnde Gijzenrooi ons hart sneller deed
kloppen. We werden prompt verliefd op het
balkonnetje van ons huidige huis. Het balkonnetje
heeft inmiddels diverse kleuren gehad, want regenen
doet het hier prima, onze liefde voor deze locatie is
gebleven. Veel ‘pioniers’ zijn er in onze straat
inmiddels niet meer over.
Boven wonen
Ik was benieuwd hoe recentere buurtbewoners tot hun
keuze voor Gijzenrooi gekomen zijn. Ik spreek erover
met Esther (HR-adviseur) en Lars (leraar) die hier
sinds een paar jaar wonen. Zij hebben twee jonge

kinderen, Emma en Sietse en het derde kindje is op
komst. Het gezin is begonnen met bewonen van de
bovenverdieping van hun huis aan het Lisven,
vanwege een flinke verbouwing aan de achterzijde.
Lars en Esther ervaren Gijzenrooi als een erg prettige
plek om te wonen. Met het bos op loopafstand, de
speeltuintjes en het weinige verkeer in de straat,
kunnen de kinderen buiten gerust hun gang gaan.
Hiervóór woonde het stel in een appartementje op de
Heezerweg met winkels vlakbij, maar zonder tuin. 

Het dorp Gijzenrooi
Esther en Lars hebben het gevoel dat ze hier ‘in een
dorp wonen’ en tegelijkertijd profiteren van alle
faciliteiten van de stad. Ze betitelen Gijzenrooi als het

leukste deel van Eindhoven. Ze wandelen graag in
Riel, daar voel je je ‘op het platteland’. Een
gemeenschapshuis missen Lars en Esther niet.
Vanwege de kinderen zijn ze veel buiten en ontmoeten
zo genoeg medebewoners. Een paar winkels zoals een
bakker, zou hun woongenot vergroten. 

Supergeiten
Een heel ander aandachtspunt brengen ze ook naar
voren: ‘Onze kinderen vinden de geiten super. Het is
alleen ontzettend jammer dat ze structureel met
hondenpoep onder hun schoenen thuiskomen.

Bestrating rond om de bokkentuin is dus zeer
welkom’. Wellicht kunnen de hondenbezitters het
artikel ‘Even een straatje om’ in het september Zegje
nog eens doorlezen. En bovendien een blik werpen op
het interview met Nicole Vernig van de gemeente in
dit Zegje.
Als aangenaam slot geven Esther en Lars de
bewonersvereniging een welgemeend compliment,
omdat zij zoveel verschillende activiteiten organiseert.

Myriam Schrover
>>



Jaargang 21,  Nummer 76, Maart 2012
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 5

Woont u tot uw tevredenheid lang of kort in Gijzenrooi? Hebt u ideeën ter verbetering van de wijk? Wij verzamelen graag reacties
voor het volgende Zegje. De sluitingsdatum is 29 april 2012. Redactie Gijzenrooise Zegje: communicatie@gijzenrooi.nl 

Mijn buurtje
Ja, zo kan het wel weer. Geef ik al verschillende keren
in ons Zegje, ons mooie buurtmagazine, aan dat het
een kleine moeite is om elkaar te helpen, krijg ik een
berichtje dat ik daar voorzichtig mee moet zijn.
Helpen graag, maar daar moet wel over nagedacht
worden. Dus zomaar helpen is niet altijd verstandig.
Gek, dat ik dat moet lezen in een ander
communicatiemiddel. Maar daar zijn die
communicatiemiddelen wel weer goed in. Ze geven
het aan elkaar door. 

Het gaat over het volgende bericht: De groene en de
grijze bak.

Iedere week zet ik de bak voor het ophalen van groen
of restvuil terug bij de poort van mijn buurman. Hij is
niet meer zo snel ter been en soms wil ik wel eens een
goede daad doen. Tenslotte moet je je eigen boodschap
ook een beetje uitdragen. Nietwaar?
Maar dat is niet slim, want dan staat de bak als een

visitekaartje -of beter als een visitebakje- klaar om de
boeven erop te wijzen dat buurman niet thuis is.
Niet slim dus. En daar komt nog bij dat zo'n bak ook
nog handig is om als opstapje sneller over de
schutting of haag te klimmen.

De buurtbrigadier vindt zelfs dat de bakken de rest
van de week zó verdekt opgesteld moeten zijn op een
plaats in de tuin, dat ze niet zichtbaar zijn als men
over de haag kijkt.
En daar schrik je toch wel een beetje van.

Tja, vroeger kon de achterdeur nog open, ging men
achterom om bij elkaar op de koffie te gaan., liepen de
kinderen van huis naar huis.
Maar die tijden zijn veranderd. Een bak op straat laten
staan, kan nog net tot het donker wordt. Maar even de
buurtjes helpen met thuisbezorgen kan hele nare
gevolgen hebben. En dat wil niemand! 
Dus helpen kan, maar met mate en doordacht!

Riky Heijnen.
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YOGALES IN DE JAGUAR
OP DINSDAGMORGEN

Yoga is een eeuwenoude techniek om lichaam en geest
tot rust te brengen. Er wordt gewerkt aan lichamelijke
souplesse, ontspanning en aan een natuurlijk
ademritme.

Yoga  is voor 55+ers een prima bewegingsactiviteit.
Een gratis proefles is altijd mogelijk.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van 10.30-11.30 uur
en daarna kunt u nog gezellig samen een lekker kopje
koffie drinken.

Voor meer informatie of voor een proefles kun je
bellen naar Myriam Vaz Dias, tel. 040-2432721 of de
Jaguar, tel. 2122245

Workshop Mozaïek voor
55+ers 

Donderdagavond 15 maart van 19.00-22.00 uur

Deze workshop wordt gegeven door Maries van Rooy,
die gespecialiseerd is in tiffany- en mozaïektechnieken.
Hiervoor kunt u ook kijken op de website:
www.glaskado-en-zo.nl 

Zowel de wat gevorderden als beginners kunnen iets
opsteken van deze workshop en er worden
eenvoudige werkstukken gemaakt.
Mocht u daarna door willen gaan met mozaïek, dan
kunt u op woensdagmorgen terecht bij Steunpunt de
Jaguar.
Kosten bedragen € 7,50 inclusief materiaal en koffie of
thee.

Inschrijven en betalen vóór 10 maart bij:

Steunpunt de Jaguar
Jaguarstraat 2
Tel. 040-2122245

Tai Chi voor 50+ers
We kennen Tai Chi van de Chinese mensen die in
parken mooie, in elkaar overvloeiende bewegingen
maken. 
Vanwege haar zachte en rustige karakter is Tai Chi
met name voor 50+ers een goede basis om iets aan de
gezondheid te doen.
De lessen worden gegeven door Kay Aras, die in het
dagelijks leven een Motivatie Trainer & Coach voor
bedrijven en sporters is.
Er wordt met veel persoonlijke aandacht lesgegeven,
waarbij ook gezelligheid een rol speelt.

Lessen vinden plaats in
Steunpunt de Jaguar,
Jaguarstraat 2, 5645 CR
Eindhoven.
Tijd: woensdagmiddag 

13.30-14.30 uur
Kosten: € 20,- 
per maand 

Voor meer informatie of
een proefles bel naar:

Steunpunt de Jaguar: Hans Bakkers 040-2122245 
Kay Aras 0413-840687 Of kijk op
www.dewegvandecirkel.nl

Modeshow- en verkoop voor
55+ ers in steunpunt de Jaguar.
Op vrijdag 9 maart komt in Steunpunt de Jaguar
Christel Fashion met mode voor 55+ers. 
Om 10.00 uur begint de modeshow met aansluitend
de verkoop, die tot 12.30 uur zal duren. 
Bezoekers krijgen een gratis kopje koffie. 

Steunpunt de Jaguar
Jaguarstraat 2
5645 CR Eindhoven
Tel. 040-212.22.45
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KOM JE OOK EIEREN
ZOEKEN?

Op Paaszaterdag 7 april a.s. organiseert de
commissie activiteiten van de bewonersvereniging
een leuke en inmiddels vertrouwde activiteit voor de
kinderen in onze wijk: Het paaseieren zoeken! 

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

Deelname is net als andere jaren gratis. Wel moeten
alle kinderen bij aankomst op het Buurtven even
aangemeld worden. Ze krijgen dan een kaartje
waarmee ze na afloop van de activiteit een leuke
attentie mee naar huis krijgen. Alle kinderen kunnen
weer met de gevonden eieren een lootje verdienen,
daarmee zijn leuke prijsjes te winnen in de loterij. Dus
hoe meer eieren je vindt, hoe groter je kans op een
prijsje.
Voor ieder kind is er iets te drinken en voor de ouders
is er een lekker kopje koffie.

Het belooft weer een ouderwets gezellige ochtend te
worden dus kom ook naar het Buurtven, samen met je
vader of moeder, om eieren te zoeken op de geheime
verstopplaats van de Paashaas! Janco Rampart en Mariëtte Mooren
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Energiemeter lenen?
Eén van de acties in het kader van het Klimaatstraatfeest
is de aanschaf van een energiemeter. De gemeente
Eindhoven heeft aan ons de ‘Wattcher’ ter beschikking
gesteld, een designproduct dat het stroomverbruik van
het hele huis op een eenvoudige manier direct
inzichtelijk maakt. Per huishouden mag de Wattcher een
maand uitgeprobeerd worden; het is de bedoeling dat
deze daarna weer wordt doorgegeven aan een
buurtgenoot. De Wattcher is dus zeker niet alleen te leen
voor buren in het Lisven, maar ook voor andere
buurtgenoten in Gijzenrooi. Meer informatie over de
meter is te vinden op www.wattcher.nl. 

Heeft u interesse om de Wattcher ook te gebruiken, stuur
dan een e-mail naar: duurzaamheid@gijzenrooi.nl.

PV installatie.
PV staat voor PhotoVoltaische cel. De installatie is
opgebouwd uit:
1: Zonnepanelen. Zetten zonlicht op in electriciteit.
2: Convertor. Zorgt voor het terugleveren van

electriciteit aan het lichtnet.
3: Controlepaneel. Houdt de terugleverfunctie bij.
4: Teruglevermeter. Registreert hoeveel electriciteit er

teruggeleverd wordt.
5: Electriciteitsverbruikers (TV, licht..). 

Terugverdientijd, afhankelijk van de keuzes, 6..15
jaar. Geen CO2 uitstoot.

Zonnecollector installatie.
De collector vangt de zonne-energie op en zet het om in warm
water. De installatie is opgebouwd uit:
1: Zonnecollector. Zet zonlicht om in warm water.
2: Opslagvat. Slaat het warme water op voor als het

nodig is of als de zon niet schijnt.
3: CV installatie. Zorgt voor de (bij-)verwarming als 

er niet genoeg zonnewarmte voor handen is.
4: Temperatuurregelaar warm water.
5: Warm water gebruikers (keuken, badkamer...). 

Terugverdientijd 7..15 jaar. Geen CO2 uitstoot.

Zonne-energie: Wat doen we er mee?

Er zijn in principe 2 soorten zonne-installaties: voor electriciteit en voor warm water. Hieronder een overzicht
hoe ze opgebouwd zijn. Meer informatie binnenkort op een speciaal daarvoor georganiseerde avond.
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Boos land

Het hoort bij de rol van columnist
dat men af en toe tegen de
heersende stroom in roeit, beste
wijkgenoten. Recent had ik weer
zo'n moment waarop ik dacht: “Nu
moet ik ambtshalve aan de bel
trekken!” 

Het was toen Nederland te maken
kreeg met een stevig pak sneeuw.
Gevolg: behoorlijke uitval van
treinen. Over die uitval wil ik het
niet hebben. Maar des te meer
over de reacties die erop volgden.
Reacties die in hun
voorspelbaarheid inmiddels te saai
zijn geworden om het daglicht aan
te kijken. Maar die ondertussen
wel ons denken verontreinigen.

De pers schreeuwde moord en
brand. En niet alleen de pers die
altijd al moord en brand
schreeuwt. In het NOS journaal
van die avond scheurde
presentator Sacha de Boer de
directeur van de spoorwegen
gretig aan stukken. Want 'een
vraaggesprek' zou ik de getoonde
studiovariant van de Spaanse
Inquisitie niet meer willen
noemen. 

Let wel: het gaat me er niet om of
de spoorwegen die dag vlekkeloos
presteerden. Dat deden ze niet.
Maar ik plaats een en ander wel in
perspectief. De hevigste sneeuw
viel toen alle studenten voor het
weekeind naar huis vertrokken. En
tegelijk besloot de werkende
Nederlander dat het eigenlijk wel
een goed excuus was om z’n
werkweek te bekorten. Dus ook
die zocht massaal de trein op.
Nou, dat trok 'het systeem' dus
niet. 

Er waren die week in Europa al
180 mensen doodgevroren. Daar
heb ik die dag nauwelijks een
haan naar horen kraaien. Maar in
beeld belt een jongedame haar
vriendje om te zeggen dat ze wat
vertraagd is (met gratis door de
NS verstrekte koffie en warme
chocolademelk op de achtergrond)
en alle media gaan
schuimbekkend door het lint! Er
moeten zondebokken worden
geroosterd, gezagsdragers
afgeserveerd en koppen rollen. 

Het afgelopen jaar hebben enkele
serieuze internationale kranten
zich in lange artikelen op de bol
gekrabd over Nederland: “Wat is
er toch met jullie aan de hand?
Het gaat jullie in vergelijking zo
goed. Jullie hebben zoveel dingen
op orde. En toch zijn jullie zo
ontzettend boos op alles en
iedereen!”.

Ik begin het te snappen. Echt: ik
begin te begrijpen dat al dat
gekerm en al die zondebok-

reflexen uiteindelijk veel meer
kwaad doen dan, ik noem maar
wat, een paar uitvallende treinen
of een plaatselijk tekort aan
strooizout. Het vergiftigt het
denken! Eén van de meest
welvarende volken op aarde
begint er op die manier
daadwerkelijk in te geloven dat
het louter nog bestaat uit
gedupeerden en benadeelden. Het
gevolg? Hoewel we historisch
gezien nog nooit zo rijk waren,
zijn we boos, cynisch en
ontevreden. 

Terecht als u vraagt: “Ja, Gijsz,
maar wat kunnen we in onze
eigen wijk eigenlijk met dit
gesomber?” Ik bedoel: als je door
Gijzenrooi loopt dan heb je nou
niet meteen het gevoel omringd te
zijn door een vonkende veenbrand
van tomeloze woede, toch? Nou,
misschien ligt daar juist wel onze
kracht. Misschien belichamen wij,
hier in Gijzenrooi, wel één van de
laatste stukjes gezond verstand in
een boos land met een veel te
kort lontje.

Dus als u binnenkort weer eens
iemand ergens vuur over hoort
spuwen: houdt hem eens een
spiegel voor. Laat hem z’n
zegeningen tellen. Vraag hem of
hij het onderwerp van zijn woede
ook uitgelegd krijgt in landen waar
ze een echt probleem hebben!
Heus, samen krijgen we dat gif
wel uit het denken. 

Wijkgenoten, het is maart: op
naar de lente! En op naar de
geestelijke detox! Fijn dat u
meehelpt.

Gijsz.



Jaargang 21,  Nummer 76, Maart 2012
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 11

IN GESPREK MET:

NICOLE VERNIG
Op Kennedyplein 200 (naast busstation Neckerspoel)
resideert de sector gebiedsontwikkeling van de
gemeente Eindhoven op de 5e etage. Behalve dat ze
genieten van het uitzicht (‘Eindhoven van boven’),
werken daar  ook ambtenaren die een of meerdere
Eindhovense buurten als aandachtspunt hebben.
Nicole Vernig is aangesteld voor onze wijk. We
spreken elkaar in een ruimte waarvan de wand
grotendeels bedekt wordt door een enorme
stadsplattegrond.

Nicole, kun je iets vertellen over je achtergrond?
‘Na een studie communicatie heb ik, voordat ik bij de
gemeente Eindhoven kwam, 15 jaar in en voor het
bedrijfsleven gewerkt. Eerst in loondienst en daarna
als zelfstandige. Mijn meest recente werk was trainer
op ’t gebied van gedragsvaardigheden en ook
commerciële trainingen geven. ’t Was erg interessant
om met verschillende doelgroepen te werken.’ 

Sinds wanneer werk je bij de gemeente Eindhoven?
‘Vanaf 1 mei 2009. Ik ben direct begonnen bij de sector
gebiedsontwikkeling waar ik nu nog werk. Erg leuk
om na een periode in het bedrijfsleven en na  wonen
en werken in Frankrijk, nu bij een politiek gestuurde
organisatie actief te kunnen zijn.’

Wat is jouw officiële functie?
‘Ik ben wijkcoördinator. De stad is opgedeeld in 7
stadsdelen. Gijzenrooi hoort bij het stadsdeel Stratum.

Naast Gijzenrooi ben ik ook wijkcoördinator voor
Schuttersbosch, de Sintenbuurt en Tuindorp.’

Wat doet een wijkcoördinator zoal?
‘De wijkcoördinator bevordert en begeleidt
burgerparticipatie-processen in de wijken. Een
belangrijke taak is het initiëren en coördineren van
samenwerking tussen partijen en belanghebbenden in
diverse wijken. Een voortdurende taak is signaleren en
analyseren.’

Kun je daarvan een voorbeeld geven?
‘Veel aandacht en tijd gaat naar bestuurlijk
aangewezen gebieden. Gijzenrooi is een wijk waar de
bewoners de wegen goed weten te vinden. De
contacten met de wijkvereniging van Gijzenrooi zijn
goed. We weten elkaar regelmatig te vinden en de
samenwerking verloopt soepel. Issues die o.a. in
Gijzenrooi spelen zijn: het Diepmeerven (te hard
rijden), het mensen-wensen budget, scouting Père
Kersten etc. ‘

Wat is jouw core-business voor de wijken?
‘Ik onderhoud contacten met bewonersverenigingen
en ondernemersorganisatie, professionele partners
zoals politie, woningbouwcoöperaties, GGZE,
Novadic etc. Natuurlijk ook heel veel contacten met de
gemeentelijke diensten.’

Kun je een concreet voorbeeld geven van jouw rol als
intermediair?
‘Ja, ik heb een mooie illustratie van mijn rol uit eind
2011. Tot voor kort zorgde de gemeente er altijd voor
dat de kerstboom aan het Diepmeerven ontstoken
werd.  De gemeente bekostigt de hoogwerker die
daarvoor komt. In verband met de bezuinigingen
wilde de gemeente dit niet meer doen. Ik kreeg van de
bewonersvereniging dat signaal. Dan ga ik daar intern
achteraan. Dat heeft erin geresulteerd, dat in 2011 de
gemeente deze dienst nog gewoon geleverd heeft. Nu
heeft het bestuur een jaar lang de tijd om na te denken
over oplossingen.’

Je hebt het over bezuinigingen, gaan wij daar als wijk veel
van merken?
‘Dat denk ik wel. Het is echt niet meer zo, dat je bij
een probleem de gemeente even belt (het bekende
nummer 14040) en dat het dan opgelost wordt.      >>
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>>
Wat de bewoners zelf kunnen doen moeten ze
voortaan ook zelf doen. Ik zal een voorbeeld geven.
Stel dat het in een park erg rommelig is. Dan kunnen
bewoners eens in de zoveel tijd een prikactie met de
kinderen organiseren. Dat is goed voor de
buurtcohesie en relatief makkelijk te organiseren.
EIGEN KRACHT, dat wordt steeds belangrijker!
Een concrete bezuinigingsmaatregel is het niet meer
plaatsen van bladkorven.’

Je noemde het nummer 14040, wat kan daar zoal gemeld
worden?
‘Als er zich een probleem op fysiek niveau (een
loszittende stoeptegel of een vernield afvalbakje)
voordoet, dan kunnen bewoners dat nummer bellen,
of mailen naar gemeente@eindhoven.nl  Het probleem
wordt dan rechtstreeks doorgespeeld naar de
verantwoordelijke ambtenaar.Als je in het bezit van
een smart-phone kun je gebruik maken van de
BuitenBeter app. (zie www.buitenbeter.nl). Dat werkt
snel en makkelijk.’

Jou rechtstreeks benaderen is niet de bedoeling?
Met betrekking tot het melden van fysieke zaken in
openbare ruimte niet nee.  Natuurlijk wel voor andere
zaken zoals ideeën voor samenwerking.

Wat is je beeld van onze wijk?
‘Het is er goed georganiseerd. Er is een
bewonersvereniging, een jaarlijkse ledenvergadering
en een actief buurtpreventieteam. ‘

Je was vorig jaar te gast op de Algemene Ledenvergadering
van de bewonersvereniging. Wat viel je op?
‘De betrokkenheid van de mensen en er werden
kritische vragen gesteld. Dat is goed om iedereen
scherp te houden.’

Kende je het ‘ ZEGJE’ al?
‘Ja, dat krijg ik elke keer en ik lees het ook. Het valt
me op, dat er veel aandacht aan dit bulletin besteed
wordt. De persoonlijke verhalen van bewoners vind ik
erg interessant.’

Nog iets wat je kwijt wilt?
‘Ja, iets in het verlengde van wat ik zei over eigen
kracht.

Er wordt regelmatig geklaagd over hondenpoep en te
hard rijden. Zo ook in Gijzenrooi. Hondenpoep en te
hard rijden zijn zaken die met het gedrag van mensen
(vaak uit de eigen wijk) te maken hebben. Regelmatig
wordt dan gevraagd om handhavingsacties.
Bijvoorbeeld het inzetten van stadswachten etc.
Capaciteit van stadswacht/politie is zoals we allemaal
weten beperkt, of er zijn andere prioriteiten.
Wat de hondenpoep betreft,  ga met elkaar in overleg.
Zoek de samenwerking op met andere bewoners en
de gemeente om het probleem op alle fronten aan te
pakken.  Leefbare omgeving maak je uiteindelijk toch
met elkaar.’

Nicole, bedankt voor je tijd en veel succes met je werk!
Interview: Johàn Blaazer

Oproep deelnemers
Er was eens een Gijzenrooier die het voorstel deed een
'garage-sale' te organiseren. Best een goed idee, maar
wie gaat dat dan even regelen? Vooralsnog ging het
voorstel de ijskast in.

Nu toch maar eens een poging wagen om te peilen of
er animo voor is.

Oprit- / garage- / tuinverkoop !  Datum zondag 15
april. Richttijd van 11.00 tot 16.00 uur. 

Wie af wil van oude of overtollige spullen, maar er
niet mee wil zeulen, kan meedoen. Aanmelden per e-
mail communicatie@gijzenrooi.nl  Naam, adres (dat

moet in Gijzenrooi zijn) en de aanduiding oprit,
garage of tuin. 

Aanmelden kan tot 15 maart.
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Heeft u ook interesse
in zonnepanelen of

zonneboilers?
Veel buurtbewoners blijken geïnteresseerd te zijn in de
aanschaf van zonnepanelen en/of zonneboilers. Als
werkgroep Duurzaamheid willen we daarom dit
voorjaar een informatieavond
organiseren over dit onderwerp. Een
deskundige zal ons meer vertellen over
kansen, opbrengst, installatie en
financiering. Daarnaast komen ook
diverse leveranciers van zonnepanelen en
zonneboilers aan het woord. Als er
meerdere mensen uit de wijk
geïnteresseerd zijn, kan er nog voordeel
worden behaald op de prijs. Hier hoort u
tijdens de avond ook meer over.
Na afloop van de presentaties is er nog
ruim de tijd om uw specifieke vragen te
stellen, ook aan enkele buurtbewoners
die zelf al panelen hebben laten plaatsen.
Als u komt heeft u meteen al een
voordeel te pakken: voor de eerste 50
aanmelders staat een energiebespaarbox
klaar met diverse gadgets om energie te
besparen.

We zullen deze avond uiteraard alleen

organiseren bij voldoende animo. Wilt u uiterlijk aan
20 maart aan ons laten weten of u hierin
geïnteresseerd bent? Stuur dan een e-mail naar:
duurzaamheid@gijzenrooi.nl. U kunt u ook
aanmelden op de website: www.gijzenrooi.nl  en dan
doorklikken naar ‘Duurzaamheid’.  U wordt zo snel
mogelijk geïnformeerd over de datum van de avond. 

Werkgroep Duurzaamheid Gijzenrooi,
Johàn Blaazer, Corinne de Bijl, Wim Corbeij en Barbara
Henssen

Buurtpreventie vraagt
uw attentie!

Het buurtpreventie-team is al een aantal jaren actief
in de wijk.

Wij willen ons werk zo goed mogelijk doen.
Graag willen we u daarom een paar digitale vragen
stellen. U kunt ons overigens geheel anoniem
antwoorden.

Wilt u helpen om ons werk te verbeteren en de
veiligheid in de wijk te verhogen?

Gaat u dan naar: www.gijzenrooi.nl, het kopje
buurtpreventie en dan naar: we stellen uw bijdrage op
prijs.
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Ondernemers in
Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in
Gijzenrooi gevestigde ondernemers

‘Zal ik thee inschenken?’, vraagt Wietske Kramer
met een brede glimlach als onze laptop opgesteld is.
Een glimlach omdat Wietske high teas verzorgt. Op
de houten tafel staat een bordje met intrigerende en
voor ons onbekende lekkernijen. Het blijkt te gaan
om: tiramisu cupcakes, shortbread met vijgenjam en
crunchie chocolate. HOMEMADE! We weten nu al
zeker dat we tegenover een bakprof plaatsgenomen
hebben.

Wietske, hoe heet jouw bedrijf en sinds wanneer bestaat het?
‘Mijn onderneming heet “TEALICIOUS” en ik ben in
2003 van start gegaan.’

Hoe is dat zo gekomen?
‘De kiem is al gelegd tijdens onze huwelijksreis. We
zijn toen in Engeland geweest en hebben daar kennis
gemaakt met de  ‘afternoon tea’. Bij de doop van een
van onze kinderen heb ik zo’n  tea verzorgd. Iedereen
zei: “Daar moet je iets mee doen.”  Toen de kinderen
het huis uit waren ben ik er echt werk van gaan
maken.’

Je zegt afternoon tea en wij hebben het over high tea. Hoe
zit dat?
‘In Nederland wordt afternoon tea ten onrechte vaak
high tea genoemd. High tea is in strikte zin een
complete, vrij zware maaltijd. Afternoon tea bestaat
uit lichtere en meer verfijnde hapjes.’ 

Hoe ben je begonnen?
‘Ik ben gewoon achter mijn bureau gaan zitten, heb
een kaartje gemaakt en dat bij bekenden in de bus
gedaan. Dezelfde dag had ik al een opdracht. Via
mond tot mond reclame breidt het zich steeds verder
uit.’

Waaruit bestaat de afternoon tea die je bij je klanten
aflevert?
‘Uit zowel hartige als zoete gerechten. En daar stel ik
een eer in, elke tea is anders! Wel zijn er altijd
sandwiches. Daarnaast een hartig taartje (bijvoorbeeld
met geroosterde groente) en chickenrolls. 
Zoals de sandwiches bij het hartige gedeelte horen,
maken de scones onlosmakelijk deel uit van de zoete

afdeling. Ik serveer de scones met zelfgemaakte jam,
lemoncurd (een zachte, romige crème met citrussmaak
red.)  en clotted cream (een speciale room red.) . En
natuurlijk diverse soorten thee.’

En als een klant er liever koffie bij wil?
‘Die lever ik niet.’ antwoordt Wietske beslist.’ Het
komt weleens voor dat iemand zegt: “ Er zijn nogal
wat mannen in ons gezelschap, die willen koffie.”  Dat
moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar ik serveer
een originele Engelse afternoon tea. Daar hoort koffie
absoluut niet bij. En ’voegt Wietske eraan toe: ‘Ik kan
me ook zo verbazen over restaurants die een afternoon
tea serveren met worstenbroodjes……’

Al een paar keer is het woord  ‘zelf gemaakt’, gevallen,
maak je echt alles zelf?
‘Ja, zelfs de jam. Als er ’s zomers veel aardbeien zijn,
sta ik hier in de keuken jam te maken. Ik gebruik ook
echte Engelse producten. Sommige koop ik in een
speciale winkel in den Haag. Eieren haal ik vers bij
een boer in Riel. Het voorbereiden van een tea kost
veel tijd. Sommige dingen kunnen pas op de dag zelf
gemaakt worden. Dan sta ik om 6.00 uur  ’s morgens
al in de keuken!’

Hoe kom je aan ideeën voor verschillende taarten of
gebakjes?
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‘Ik lees ontzettend veel, vooral Engelse kookboeken.
Voor mij lezen die als een roman. Als ik zo’n
receptenboek lees, zie ik het al helemaal voor me. Dan
krijg ik meteen zin om het uit te gaan proberen.’

Werk je van huis uit, of heb je ergens een keuken met grote
ovens?
‘Nee hoor, ik ben echt een Gijzenrooise ondernemer.’
Wietske laat ons een smetteloze, ruime keuken zien
met een professioneel ogende forse oven. ‘Hier
gebeurt het allemaal.’

Hoe groot zijn de gezelschappen waar je voor bakt?
‘Dat verschilt nogal. Meestal zo’n 15 tot 25 personen.
Het maximum is wel zo’n beetje 45 mensen.’

Bij wat voor soort gelegenheid schakelen klanten je in?
‘Dat is echt heel verschillend. Je kunt denken aan een
bruiloft, vrijgezellenfeestje, een verjaardag of
vriendinnenclub. Heel bijzonder is dat ik een keer een
afternoon tea verzorgd heb bij een ernstig zieke. Die
wilde graag, als een laatste wens, nog een keer een
originele tea.’

Wat voor soort feedback (feedback past beter bij afternoon
tea dan reacties) krijg je?
‘Ik herinner me dat er een keer, zonder dat ik het wist,
Engelse mensen in het gezelschap zaten. Die vonden
het “very English indeed” .  ‘Dat was natuurlijk een
groot compliment voor me. En ik heb ooit voor de zus
van Dries van Agt (voor de jongere lezers, oud
minister president met wonderlijk taalgebruik en dito
kapsel red.) een tea verzorgd. Dries zat ook aan. Toen
ik de spullen op kwam halen zei z’n zus: “Onze Dries
is wel wat gewend, maar hij vond het fantastisch. Dit
is het helemaal zei hij.”’

Betekent dit dat je er niet bij bent als de tea geserveerd
wordt?
‘Nee, dat is echt niet nodig. Ik bezorg alles en stel het
geheel stijlvol op met behulp van etagères (voor de
jongere lezers, Frans woord voor een soort flatgebouw
met koekjes red.).  Het thee schenken doen de mensen
dan zelf. Bij het ophalen van het servies krijg ik dan
altijd de reacties. Nog steeds vind ik dat spannend.
Als mensen er van genoten hebben, dan word ik daar
helemaal blij van.’

Heb je een favoriet gerecht?
‘Nou, ik maak alles graag, maar de scones met jam en
clotted cream zijn toch altijd wel heel lekker..’

Toekomstdromen?

‘Een Bed & Breakfast beginnen’ zegt Wietske zonder
enig nadenken en met zichtbaar enthousiasme. ‘Op
een mooie plek in het  oosten van ons land zou
kunnen, maar ook Italië spreekt me erg aan. In een
gebied waar veel fietsers en wandelaars komen. Zeker
geen stad.’

We klappen de laptop dicht nu we alles weten over
TEALICIOUS.

Jullie moeten nog wel proeven wat ik gebakken heb
zegt Wietske.  We gaan er even goed voor zitten.
Onze smaakpapillen schieten bij alles  in het rood.
DELICIOUS.  Dries van Agt, wat kan die man
proeven! Een winnaar kunnen we niet aanwijzen.
We laten die keuze over aan de lezers van het ZEGJE.

Voor de tiramisucupcake
SMS Tira naar 0800 14040
Voor de shortbread met vijgenjam
SMS Vijg naar 0800 15050
En voor de chocolate crunch
SMS Crunchie naar 0800 16060


