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In dit nummer o.a.:

Wandelen met vrijwilligers Gijzenrooi
Om de vrijwilligers te bedanken
voor hun inzet in 2011, was er
op zondag 18 maart een
wandeling georganiseerd. Het
was nog even spannend of het
wel door zou gaan, maar
uiteindelijk was er toch een
groepje Gijzenrooise
vrijwilligers dat wel zin had in
een stevige wandeling. Loop de
volgende keer mee, dus wordt
ook vrijwilliger.

Algemene Ledenvergadering 11 april 2012
Een verslag van wat er zo
gaande is in onze buurt. B.v.:

- Het hekje tussen het Raatven en het
Meerbergsven.
- De prullenbakken langs de vijver
zijn regelmatig overvol. 
- Het Eindhovens Dagblad heeft
onlangs opgeroepen om leuke
initiatieven en ideeën te melden,
zodat zij hier een artikel over kunnen
schrijven. Wellicht is dit een mooi
podium voor de werkgroep
Duurzaamheid. 

Activiteitenkalender
16 sept. Zeskamp & BBQ.
7 okt. Garagesale (o.v.b.)
11 nov. Lampionnenoptocht.
7 dec. Ontsteking Kerstboom.
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Nieuwe
speeltoestellen

Eijerven
Begin april heeft de gemeente een brief verstuurd aan
de bewoners van het Eijerven. Hierin staat dat 

de huidige speeltoestellen op het veldje bij het
Eijerven niet meer voldoen aan de veiligheidseisen.
Deze speeltoestellen worden binnenkort vervangen
door nieuwe speeltoestellen.

Hieronder staat een impressie van de nieuwe
speeltoestellen.

Bestuur bewonersvereniging Gijzenrooi

Wie gaat de posters
voor de

publicatieborden
maken?

Welke creative Gijzenrooier/rooister voelt zich
geroepen om de publicatieborden op de hoeken
Diepmeerven/Meerbergsven en
Raatven/Kanunnikensven van fraaie, wervende

posters te voorzien?
Er zijn vaste activiteiten waarvoor aankondiging
nodig is, er zijn commissies van de BVG die af en toe
aandacht nodig hebben én er zijn 'ad-hoc'-activiteiten.
Posters op A1 formaat zijn daarvoor -met enige
regelmaat-nodig. We zoeken een
wijkbewoner/bewoonster die ze wil ontwerpen!
Aanmelden kan op het mailadres
communicatie@gijzenrooi.nl

"De schreeuw van de wijk", niet voor een slordige 91
miljoen, maar de stap op weg naar roem? Mail !!!
naar communicatie@gijzenrooi.nl
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Op Paaszaterdag 7 april was het een
gezellige drukte op het Buurtven. Maar
liefst 82 kinderen hadden zich samen met
hun ouders en/of opa’s en oma’s
verzameld rond de Paashaas. Nadat
iedereen een kaartje had gekregen voor het
cadeautje aan het eind van de ochtend,
vertrokken we achter de Paashaas aan naar
het bos. Langs het pad waren de eieren
goed verstopt. Aan de ene kant voor de
kinderen t/m 5 jaar, aan de andere kant
voor alle kinderen van 6 jaar en ouder. De
gevonden eieren konden ingeleverd
worden bij de jongeren die op het pad
liepen. Ieder gevonden ei leverde een lootje
op voor de loterij. Ondertussen hadden de
eerste ouders de koffie en thee al gevonden
en kwamen ook de dorstige kinderen op de
ranja af. Een schaal met paasschuimpjes
maakte de gezelligheid compleet. Nadat
alle eieren gevonden waren, was het tijd
voor de loterij. Er waren 3 prijsjes te
winnen: een bingomolen, een Jenga-toren,
of stapelbekers waarmee vliegensvlug

gestapeld kan worden. Gelukkig gingen ook diegenen, die niet
zo fortuinlijk waren om te winnen in de loterij, met een cadeautje
naar huis. Voor ieder kind was er een Paasprikblok met prikmat
en prikpen!
Bij dit alles scheen een waterig zonnetje zodat de heftige
regenbui vlak voor vertrek snel vergeten was. De Paashaas heeft
heel wat knuffels van de kinderen gehad. De kans is dan ook
heel groot dat hij volgend jaar graag weer naar Gijzenrooi komt!

Namens de commissie activiteiten
Mariëtte Mooren

Gezellige Paasochtend met de Paashaas!
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Zeskamp 18
September 2011: een

sfeerimpressie.
Het is  kwart voor negen, gewapend met mijn bats en
een verlengsnoer vertrek ik naar het Buurtven.
Verlengsnoeren kunnen we altijd gebruiken, dat is
logisch.
De bats (een type schop)  heb ik nodig in mijn
hoedanigheid als eerste en enig lid van de G.P.O.D., de
Gijzenrooise Poep Opruim Dienst (sedert 2010 officieel
erkend door de commissie activiteiten) . Tja een mens
moet er toch iets van maken als hij naar hondenpoep
moet speuren. In het verleden was het vaak raak,
dikke drollen midden op het veld. De laatste jaren is
het gelukkig wat minder geworden en dit jaar lijkt het
er zelfs op dat …  maar laat ik niet op de feiten
vooruit lopen. Daar komen al enige vrijwilligers aan,
dat is mooi, kunnen zij alvast de eerste dingen
uitladen. Ik loop nog wat baantjes, we spreken elkaar
straks wel. De poep blijft dit jaar beperkt tot
verzamelingen konijnenkeutels. De konijnen zijn als
rechtmatige bewoners van dit Ven uiteraard
geëxcuseerd.

Tijd om de mannen te begroeten, sorry Mariëtte! Veel
bekende, vaste  gezichten. We komen elkaar in ieder
geval bij het opbouwen van de Zeskamp weer tegen.
Maar gelukkig is er ook jeugdige aanwas.
Evenals vorig jaar heeft de organisatie veel
vertrouwen in ons. We kunnen met behulp van een
helder schema aan de slag. Het verloopt voorspoedig,
zelfs nadat we enige al opgebouwde spellen hebben
moeten verplaatsen. Hoogste tijd voor groepsoverleg
eh… kletsen dus. Ah, een nieuwe lading is

gearriveerd, we gaan weer snel aan de slag. We
moeten op onze vrije dag ook nog een examen
afleggen: de tent opzetten, we doen het al jaren en nog
gaat er altijd wel iets mis. Toch staat ook deze keer de
tent weer snel. Hans moppert slechts even voor de
vorm.

Het loopt lekker vandaag. Ik kan nu eigenlijk al aan
mijn vrije rol beginnen… Eens kijken waar nog iets te
doen is, vuilniszakken ophangen of zo. Zodra  de
laatste banken en stoelen staan, gaan we even naar
huis om wat te eten. 

Al geruime tijd is de autoloze zondag de dag dat de
Zeskamp wordt gehouden, voor mij is het een rijdag.
Cor Soons heeft mij indertijd gestrikt om met mijn bus
materialen her en der op te halen en na afloop weer
terug te brengen. De Zeskamp zelf ging toen nog
grotendeels aan mij voorbij, ik was er in het begin niet
bij. Van lieverlee ben ik steeds meer gaan doen. Voor
mij zijn Paaszaterdag en de Zeskamp nog steeds de
leukste dagen binnen de vereniging.

Binnen een half uur ben ik weer terug. Jawel hoor, het
is weer zover, wat zijn die  kinderen van zeven jaar
ook dit jaar weer groot geworden. Het is de kunst om
ze -met humor- van het springkussen te krijgen, de
kleintjes moeten echt de ruimte krijgen om vrij en
veilig te kunnen springen. Gelukkig, mijn trucjes
werken nog (ze blijven uiteraard geheim, ik wil ze ook
in 2012 kunnen gebruiken). Later kom ik dezelfde
‘heren’ nogmaals tegen op het kussen. Ze vertrekken
direct met een spottende lach op het gezicht. Ik
grinnik inwendig ook. Aandachtspuntje: Toch maar
eens in het Zegje laten zetten dat volwassenen de
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kinderen op hun gedrag aan mogen spreken. Een
kleine moeite, even omlopen als je op weg bent naar
de bar.
Oh jee, bijna te laat voor mijn eerste spel, dat kan
natuurlijk niet. Kijk, onze vaste vrijwilliger Beja staat
al weer bij het scorebord. 
Wat zijn er weer veel mensen actief, ook enige nieuwe
gezichten, leuk.
Het spel loopt niet zoals het zou moeten, we passen
derhalve snel de spelregels aan. Hierdoor lopen we
enigszins uit de pas met de officiële tijdwaarneming,
maar dat lossen we zelf wel op. Tja, moet je maar niet
twee bouwers op een spel zetten, het zijn net
anarchisten. 
De  tijd vliegt, daar is de aflossing voor de tweede
ronde al. Mijn tijdperk als reserve begint weer. Een
vrije rol, het ene jaar hol je van hot naar her en heb je
geen tijd voor een praatje en niet te vergeten een pilsje,
het andere jaar is het een oase van rust en kan je
tussendoor mooi bij de diverse spellen kijken. 
Vandaag moet de versnapering nog even wachten,
eerst moet ik bij mijn eigen spel bijspringen en
ballonnen opblazen, daarna wat boefjes in het gareel
zien te krijgen. Wat gebroken glas wegwerken,
uiteraard even bij het springkussen kijken en een korte
aflossing bij de kassa. Her en der wat lege glazen
oppikken, dan kom ik zeker in de buurt van het bier.
Er is uiteindelijk tijd genoeg om tussen de bedrijven
door bij te kletsen. De tweede ronde duurde zoals
gebruikelijk een stuk korter. Wat zijn onze deelnemers
goed opgevoed, iedereen helpt mee en in een mum
van tijd zijn alle spellen opgeruimd.De salsa-sessie
gebruik ik om even helemaal niets te doen.

Wat is het toch heerlijk om al die blije gezichten bij de
prijsuitreiking te zien. 

Het is de hoogste tijd voor de barbecue, zoals altijd
goed verzorgd en heerlijk!
Terwijl menigeen nog na zit te kletsen, beginnen de
vrijwilligers van dienst met het opruimen. Uiteraard
ligt er veel troep, maar de buurtgenoten op de heuvels
hebben dit jaar goed gebruik gemaakt van de plastic
zakken. Dank jullie wel. Vrolijk zingend loop ik
verder, dit is een hele verbetering ten opzichte van een
paar jaar geleden toen enige dames en heren de vuile
borden voor mijn neus op de grond gooiden. 

Het wordt tijd de “licht uit tactiek” toe te gaan passen.
De stoelen worden opgeruimd, we doen de statafels
af, de gehuurde banken en bijbehorende tafels zien
ook weer eens en geel doekje en we ruimen ze op. Op
een klein groepje na vertrekt iedereen. Deze laatste

plakkers helpen nog wel even een handje mee.

Zoals gebruikelijk is alles voor het donker afgebroken
en verzameld. Snel inladen is weer een ander verhaal,
maar ook dat is een traditie, in het halfduister wordt
er nog volop gekletst en geëvalueerd. Niets vergeten?
Neen, van wie is dat gele verlengsnoer daar? Van mij. 
Een ieder gaat met meer naar huis dan waarmee
hij/zij gekomen is. Daarmee bedoel ik niet de zak met
afval die in menig Gijzenrooise kliko verdwijnt. Neen,
ik dacht meer aan een gevoel van voldoening over het
feit dat ook deze Zeskamp weer geslaagd is. 
Om negen uur kom ik fris gewassen en voldaan uit de
badkamer. Net als in voorgaande edities voelde deze
dag absoluut niet als een verplichting.

Naschrift:
Met de regelmaat van de klok verschijnen er in Het
Gijzenroois Zegje oproepen voor nieuwe vrijwilligers.
De respons is -naar ik begrepen heb- beperkt. Ik hoop
dat bovenstaande sfeerimpressie de beslissing van
enige potentiële vrijwilligers vereenvoudigt. Uiteraard
wordt er niet verwacht, dat ze de gehele dag
beschikbaar zijn. Zelf ben ik met veel plezier op
diverse manieren actief binnen de vereniging. 
Met uitzondering van de Zeskamp kosten deze
activiteiten weinig tijd: 
- Bezorgen van het Zegje 1 a 1.5 uur per kwartaal
- Kascontrole 2 uur per jaar 
- Paaszaterdag 3 uur
- Het Gijzenrooijs Gelegenheidskoor 3 à 4 keer 1,5 uur
oefenen en een uitvoering
(Pasen en het koor zou ik overigens niet als
vrijwilligersWERK willen kwalificeren). 

Kies een activiteit die bij je past. Het is gezellig,
ontspannend en over het algemeen niet tijdrovend.

Frans Beks
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Algemene Ledenvergadering
11 april 2012

Aanwezig: 24 bewoners, inclusief bestuur,
vertegenwoordigende 20 lidmaatschappen en één bijzonder
lidmaatschap.
Afgemeld: -

1. Opening
Voorzitter Peter Hans Unk opent de vergadering om 19.45 uur
en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen
Door een misverstand is de penningmeester een kwartier later.

3. Goedkeuring notulen ALV 6 april 2011.
De notulen worden goedgekeurd waarbij de volgende
opmerking m.b.t. agendapunt 11/kopje belangenbehartiging is
gemaakt:
- Grondwateroverlast komt niet voor rond het Zwanenven. De
overige straatnamen kloppen wel.

Verder maakt Ineke Frankenmolen de volgende opmerkingen
n.a.v. agendapunt 11/kopje belangenbehartiging van de
notulen:
- M.b.t. de waterafvoer liggen er plannen om deze te
veranderen (i.p.v. verbeteren zoals in de notulen stond) door
deze niet via het riool maar via de bokkentuin en het
Bonifaciuspark af te voeren naar het Eindhovens kanaal.
- Het risico kan bestaan dat bewoners aan het Lisven en het
Kraanven hierdoor meer wateroverlast gaan ervaren. Bewoners
zullen hiervoor zelf maatregelen/actie moeten ondernemen.

4. Jaarverslag 2010
De voorzitter verontschuldigt zich dat hij er door drukte pas
een paar dagen voor de ALV aan toegekomen is, om het
jaarverslag op de website van de bewonersvereniging te
plaatsen. Uit de vergadering blijkt dat er slechts een zeer
beperkt aantal leden in staat is geweest het jaarverslag te lezen.
N.a.v. het jaarverslag ontstaan er nog 2 discussies over de
publicatieborden en de informatieborden van het Brabants
Landschap:

Publicatieborden
Mariëtte Mooren merkt op dat de publicatieborden door de
gekozen locaties slecht leesbaar zijn. Het betreft met name het
bord aan het Diepmeerven. Het zou mooi zijn wanneer dit bord
gedraaid kan worden. Het bestuur zal dit aankaarten bij de
gemeente.

Informatieborden Brabants Landschap
Co de Heus merkt op dat de informatieborden van het Brabants
Landschap (met name het bord langs het fietspad richting Riel)
slecht leesbaar zijn door de begroeiing rond de borden en de
locatie. De bewonersvereniging heeft geen zeggenschap gehad
over de plaatsing van de deze borden. Omdat er geen
zeggenschap is, wordt besloten dit thema vooralsnog te laten
rusten.

5. Voorstel aanpassing artikel 5a huishoudelijk
reglement
Het bestuur heeft voorgesteld artikel 5a van het huishoudelijk
reglement als volgt te wijzigen:

Artikel 5a. 
Een bijzonder lid moet in Gijzenrooi gewoond hebben of er
dichtbij wonen. Dit lid krijgt het Zegje (per post) en mag
meedoen aan de activiteiten van de vereniging.
Belangenbehartiging is voor dit lid niet van toepassing en dit
lid heeft geen stemrecht maar wel spreekrecht in de
ledenvergadering. De contributie is hoger dan voor de gewone
leden en wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur stelt
voor bijzondere leden de contributie vooralsnog op € 7,50 per
jaar (was € 6,00 per jaar), welke wordt verhoogd met
portikosten indien het bijzonder lid het Zegje per post
ontvangt.

Er wordt door de ALV opgemerkt dat het wijzigingsvoorstel
niet in lijn is met de notulen van de ALV d.d. 6-4-2011 omdat er
tijdens deze ALV juist besloten is dat bijzondere leden geen
spreekrecht in de ledenvergadering mogen hebben. N.a.v. deze
opmerking ontstaat er een discussie of bijzondere leden
wel/geen spreekrecht mogen hebben. Het voordeel van
spreekrecht is, dat we ons breder kunnen oriënteren en
constructief overleg kunnen blijven voeren met de
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omwonenden van Gijzenrooi. Het nadeel van spreekrecht is dat
bijzondere leden andere leden kunnen beïnvloeden tijdens de
ALV, waardoor het risico bestaat dat de keuzes die gemaakt
worden niet in het belang zijn van de bewonersvereniging.

Er is besloten dat het bestuur de volgende ALV een nieuw
voorstel zal doen voor aanpassing van  artikel 5a. Co de Heus
heeft gevraagd of hij, als bijzonder lid, dit voorstel voor de ALV
kan inzien, waarmee is ingestemd.

6. Verslag kascommissie 2011, benoeming
kascommissie 2012.
Cor ten Hove doet verslag. De kascommissie, in de personen
van Marlies Timmermans en Cor ten Hove, hebben vastgesteld
dat de verslaggeving over de financiën voor het boekjaar 2011
op orde is. Er wordt voorgesteld het bestuur te dechargeren.

Daarnaast wordt er een compliment gemaakt voor de
penningmeester vanwege het vele werk dat hij voor de
vereniging verricht en met name voor de inhaalslag die hij
heeft gemaakt met de inning van de contributie. Volgens de
kascommissie zou het goed zijn om de taken van de
penningmeester wat meer te spreiden en te kijken of de
penningmeester door iemand ondersteund kan worden met zijn
taken.

Cor ten Hove treedt af als commissielid. In zijn plaats wordt
Frans Beks benoemd.

7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2011.
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag
2011. Voor 2011 was er een tekort begroot van € 1.520,- maar er
is geëindigd met een overschot van € 4.814.-

De belangrijkste redenen van het grote verschil tussen budget
en realisatie zijn als volgt:
- De inhaalslag van de contributie
- Een hogere subsidie van de gemeente dan verwacht waarbij
bijna het gehele bedrag in één keer is ontvangen.
- Er zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan.

Verder wordt er door de penningmeester opgemerkt dat de
adverteerders in het Zegje nog niet gefactureerd zijn voor 2011.
Hiertoe zal hij nog actie ondernemen.

Er wordt gevraagd welke actie nog ondernomen wordt om het
restant van de achterstallige contributie te innen (circa 75% is er
nu betaald). Het probleem is dat het adressenbestand van de
vereniging niet helemaal up to date is (niet alle wijzigingen
krijgen we correct door). Het bestuur zal een steekproef
uitvoeren om te controleren of dit inderdaad het geval is en
naar aanleiding van deze steekproef zal er besloten worden
welke actie er nog verder ondernomen wordt.

Daarnaast wordt er gevraagd of er bekend is hoeveel adressen
die een welkomstpakket hebben ontvangen, ook daadwerkelijk
lid worden. Hierover zijn geen exacte gegevens bekend.
De post “reservering voor buurtoverschrijdende activiteiten”
hoeft niet meer terugbetaald te worden aan de gemeente. Er
wordt geopperd om de Kerstactiviteit (samen met Tivoli) ten
laste van deze post te boeken, zodat hij langzaam uit de boeken
kan verdwijnen.

8. Goedkeuring begroting 2012
Er is voor 2012 een tekort begroot van € 1520,-.. Met betrekking
tot de begroting 2012 wordt het volgende opgemerkt:
- De subsidie van de gemeente is lager ingezet omdat er nog
een deel over 2011 verantwoord moet worden richting de
gemeente (de subsidie m.b.t. jeugdwerk). Omdat het niet
ondenkbaar is dat we dit gedeelte in 2012 niet krijgen, is er van

een lager bedrag uitgegaan.
- Voor de activiteiten Vennendag en Sinterklaas is er geen
budget opgenomen omdat deze in 2012 niet meer door zullen
gaan.
- Er is wel budget opgenomen voor één extra activiteit
(activiteiten is nog bezig met een juni- en een oktoberactiviteit).
Omdat de commissie activiteiten probeert kosten neutraal te
werken en omdat het niet zeker is of beide activiteiten
doorgaan, lijkt dit budget voldoende.
- Er is extra budget opgenomen voor de activiteiten van de
werkgroep duurzaamheid.
- De hogere kosten voor de post “onderhoud Kerstboom” heeft
te maken met de aanschaf van nieuwe verlichting.
- De post “posters” voor de nieuwe publicatieborden is
separaat opgenomen in de begroting 2012.

9. Toelichting door de diverse commissies.
De voorzitter licht toe dat de commissie Belangenbehartiging
afgelopen jaar ondersteund is door het bestuur. Reden is dat de
bezetting van de commisssie beperkt is. Voor 2012 is
afgesproken dat de commissie de wijkschouw voor haar
rekening zal nemen en dat zij de grondwaterproblematiek blijft
volgen. Overige taken zal het bestuur op zich nemen.

Daarnaast geeft de voorzitter aan dat er komend jaar naar de
structuur van de vereniging gekeken zal gaan worden.
Momenteel zijn Buurtpreventie en Duurzaamheid nog
werkgroepen. Het bestuur heeft een positieve grondhouding
om van beide één commissie te maken, echter hiervoor is een
wijziging van het huishoudelijk reglement noodzakelijk (zal een
onderwerp worden voor de ALV in 2013).

Door de commissies worden de volgende toelichtingen
gegeven:

Belangenbehartiging (André van Dam)
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- De afspraken die de voorzitter genoemd heeft worden nog
een keer bevestigd (ondersteuning van de commissie door het
bestuur).

Buurtpreventie (Johàn Blaazer)
- In 2011 zijn er 8 inbraken in huizen geweest, de auto-inbraken
zijn afgenomen van 9 naar 3 en het aantal vernielingen is
afgenomen van 12 naar 4. In 2010 waren er 9 gele kaarten
ontvangen, in 2011 nog 3. Er is derhalve sprake van een
positieve ontwikkeling waarbij wel opgemerkt dient te worden
dat de aantallen enkel gebaseerd zijn op hetgeen is aangegeven
bij de politie.
- Verder heeft buurtpreventie wat taken van
belangenbehartiging overgenomen, wat heeft geresulteerd in
een rolstoelvriendelijke opgang bij de bushalte aan het
Diepmeerven en een wijziging van de voorrangssituatie bij
dezelfde bushalte.

- Tot slot wordt aangegeven dat de straatcoördinatoren bij veel
bewoners van Gijzenrooi onbekend zijn. In 2012 wil
Buurtpreventie hier aandacht aan besteden.

Activiteiten (Mariëtte Mooren)
-Bij het paaseieren zoeken waren er 82 kinderen aanwezig.
- Activiteiten wil dit jaar een juni- en een oktoberactiviteit
organiseren. De juni activiteit (cultuur roulez) is vooralsnog een
vraagteken. Over de oktoberactiviteit is de commisssie nog aan
het brainstormen (b.v. kook-workshop, cursus carnavalskleding

naaien, een middag bordspelen etc.).
- Voor de Zeskamp krijgt de commissie steun van een aantal
extra organisatoren. De Zeskamp blijft de drukst bezochte
activiteit van de commissie.
- Voor de Lampionnentocht (11 oktober 2012) zoekt de
commissie nog organisatoren.
- De activiteiten Sinterklaas en de Vennendag zijn komen te
vervallen.
- Beja Peijpers heeft getracht een garage sale te organiseren.
Vanwege te weinig aanmeldingen gaat deze vooralsnog niet
door. Wellicht komt er een nieuwe poging later dit jaar.

Communicatie (Beja Peijpers)
- Voornaamste taak van de commissie communicatie is het
Zegje. Daarnaast houdt deze commissie de website bij en
beheren zij wat er in de publicatieborden komt te hangen.
- De website heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt
dankzij de komst van Frank van der Wielen.
- Het opmaken en organiseren van het Zegje kost veel tijd. Het
is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de deadlines houdt
voor het aanleveren van kopij.
-Door de commissie wordt uitgezocht of het (financieel)
mogelijk is het Zegje in kleur te gaan drukken.
- De commissie krijgt complimenten vanuit de ALV voor het
Zegje.

Duurzaamheid (Barbara Marcus)
- De werkgroep zorgt in ieder Zegje voor een stukje over
Duurzaamheid
- Het Lisven heeft één van de klimaatstraatfeesten gewonnen.
Uiteindelijk hebben er 21 adressen mee gedaan.
- Verder verzorgt de werkgroep diverse activiteiten. Zo heeft de
werkgroep de presentatie over “het nieuwe rijden” (agenda
punt 11) verzorgd en organiseert de werkgroep op 10 mei een
informatieavond over zonnepanelen.
- De gemeente is enthousiast over de activiteiten van de
werkgroep Duurzaamheid en heeft Gijzenrooi voorgedragen
voor het “buurt voor buurt” initiatief. Nadere informatie
hierover moet nog volgen.

10. Presentatie “het nieuwe rijden”
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Help...  Hulp nodig!
Het Zegje is een populair en veel gelezen blad. Fijn,
daar zijn we kei-blij mee! 
Dat willen we ook graag zo houden, maar... dan is
uitbreiding van de commissie communicatie hard
nodig!

U/jij mag kiezen! De bezorging coördineren
/verzorgen, of zorgdragen voor de kopij.

De bezorging verzorgen houdt in:
- ledenlijst controleren en bezorglijsten eventueel
aanpassen.
- circa 1 week voor verschijning van het Zegje de 9
vaste bezorgers vragen of ze hun ronde kunnen lopen.
In geval iemand eens nee zegt, reserve(s)
vragen/inzetten.
- op donderdag voor het bezorgweekend de Zegjes
halen bij de drukker in Helmond.
- de Zegjes verdelen naar de aantallen op de
bezorglijsten en ze bij de bezorgers brengen (liefst
diezelfde donderdag nog).
- zelf enkele leden van buiten de wijk en de
adverteerders van Zegjes voorzien.
Voor het septembernummer vervalt de
ledenlijstcontrole, omdat er dan een huis-aan-huis-
verspreiding is.

Zorgdragen voor de kopij houdt in:
- de mailbox van de commissie communicatie
bijhouden en artikelen + foto's verzamelen.
- alle artikelen die binnenkomen lezen en eventuele
taalfouten corrigeren.
- al de verzamelde teksten in een Word-document
zetten en sturen naar de samensteller van het Zegje. 

De commissie vergadert 4 x per jaar. Daarnaast is er in
november een vergadering met het hoofdbestuur.

Wie o wie komt de commissie versterken?
Als u/je wilt dat ons mooie blad blijft bestaan, meld je
dan aan! 
Graag via communicatie@gijzenrooi.nl 

Door de heer Renting van verkeersschool Leeuw is een
presentatie over “het nieuwe rijden” verzorgd. De 12 rijstijltips
worden op de site van de bewonersvereniging geplaatst.

11.  Rondvraag. 
- Co de Heus: Heeft de samenvatting over de
grondverontreiniging in het Zegje gestaan? Dit was inderdaad
het geval.
- Marlies Timmermans: Het hekje tussen het Raatven en het
Meerbergsven ziet er vervallen uit. Kan dit aan de gemeente
gemeld worden? Het bestuur zal dit doorgeven aan de
gemeente.
- Erik van Dijck: De prullenbakken langs de vijver zijn
regelmatig overvol. Het bestuur zal dit melden aan de
gemeente en dit zal meegenomen worden met de wijkschouw.
- Beja Peijpers: Het Eindhovens Dagblad heeft onlangs
opgeroepen om leuke initiatieven en ideeën te melden, zodat zij
hier een artikel over kunnen schrijven. Wellicht is dit een mooi
podium voor de werkgroep Duurzaamheid. De werkgroep zal
dit idee meenemen.
- Truus van Vessem: Het is jammer dat het jaarverslag niet op
tijd af was zodat dit tijdig in het Zegje geplaatst had kunnen
worden.

12. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid
en inbreng en sluit de vergadering.
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Als de verf
gedroogd is
Het Diepmeerven is een 30
kilometerweg, beste wijkgenoten.
Dat wordt met verkeersborden
helder aangeven. Ik heb evenwel
de nodige moeite om het terug te
zien in het rijgedrag van menig
automobileur die er overheen
crost. Het Diepmeerven slaagt er
kennelijk in om 'circuit van
Zandvoort gevoelens' wakker te
maken in veel chauffeurs. 

Een pregnant voorbeeld is iedere
doordeweekse ochtend zichtbaar
als Gijzenrooi leegstroomt richting
werk en school. Je houdt je hart
vast hoe de fietsende scholier en
de moeder met kleine kinderen op
soms slechts centimeters afstand
voorbij wordt gejakkerd. Als
hoeder van het Gijzenroois
Gedachtegoed zeg ik dit ongaarne:
eenmaal binnen de veilige
kooiconstructie van uw scheurijzer
ontpopt een deel van u zich tot
een ochtendspits-neuroot,
waarmee het onveilig eieren eten
is.

Laatst lag er evenwel een aardig
A4-tje op de deurmat. In overleg
met onze wijkvereniging wordt er
wat gedaan aan voornoemd
gescheur. Nadat diverse plannen
om bus- en hulpdiensttechnische
redenen zijn verworpen, is

gekozen voor visuele markeringen
op het wegdek die de chauffeur
uitnodigen het rustig aan te doen.
Bij het uitkomen van dit Zegje zijn
die markeringen vermoedelijk
reeds aangebracht. 

Het moge duidelijk zijn hoe
terecht ik dit vind. En ook las ik
met veel plezier hoe een en ander
tot stand kwam. De gemeente
Eindhoven heeft een speciaal potje
voor verbeterprojecten in de
wijken. En de bedoeling daarvan is
nadrukkelijk dat het in
samenspraak met de bewoners
wordt besteed aan zaken die zij
belangrijk vinden. Ik vind dit een
prikkelend voorbeeld van positief
beleid!

Dat allemaal lofgetuit hebbende,
moet me ook een kanttekening
van het hart. Uit de informatie
werd me duidelijk dat, als straks
de schilder aan het werk gaat, er
een voorbereidend traject van
twee jaar wordt afgerond. Er is
gepraat en nagedacht. Er is gewikt
en gewogen. Er is voortschrijdend
inzicht meegenomen en veelvuldig

ingespraakt. De resultaten van dit
alles zijn opgeschreven en huis
aan huis in onze wijk
rondgepuberd. 

Op het eerste gezicht -hoe zeg ik
dit nou eens netjes- hangt er
derhalve een zweem van
overheadkosten rond dit project.
Ik moest onwillekeurig denken aan
een metafoor die iemand me ooit
toestuurde. Daarin werd aan de
hand van een roeiwedstrijd de
Japanse managementcultuur
vergeleken met de Nederlandse.
Het Japanse roeiteam bestond uit
7 roeiers en één teamcaptain. Het
Nederlandse team bestond uit één
roeier, vier instruerend
coördinatoren, twee opzichters en
een algemeen manager. En dan
iedereen verbaasd als Japan als
eerste finisht. 

Mogelijk ben ik nu te somber. Of
eigenlijk: te taakgericht. Die
wegmarkeringen zijn de zichtbare
uitkomst van het project. Maar ze
waren natuurlijk ook het vehikel
waarmee gemeente en wijk met
elkaar in gesprek zijn geraakt en
elkaar beter hebben leren kennen.
Dat is een goede zaak! Toch
gebiedt de eerlijkheid me om ook
te luisteren naar het stemmetje
van die kleine belastingbetaler in
mijn achterhoofd. En, vrij naar
Herman Heijermans verzucht die:
“Oeps, de verf wordt duur
betaald!”.

Gijsz
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Klimaatstraatfeest aan
het Lisven

Op 12 mei was het zover: op een pleintje aan het
Lisven werd het Klimaatstraatfeest georganiseerd.
Bewoners van de straat hebben in de periode van
november tot en met maart zoveel mogelijk energie
bespaard met verschillende acties. We hebben
bijvoorbeeld onze diepvriezer ontdooid, zo min
mogelijk gebruik gemaakt van de wasdroger en met
de energiemeter bij be >gehouden hoeveel energie we
verbruikten. Daarmee heeft het Lisven één van de 500
Klimaatstraatfeesten gewonnen. We werden zelfs 17e
van alle straten van Nederland die mee deden! Voor
de deelnemers van onze straat waren er barbecue-
pakketten, compleet met salades en brood. Gelukkig
was het in de partytent nog lang behaaglijk. En toen
het ging afkoelen, bleken de meegestuurde barbecue-
wanten ook nog van pas te komen. De barbecue was
zeker een succes!

Corinne de Bijl
Barbara Marcus
Werkgroep Duurzaamheid 



Jaargang 21, Nummer 77, Juni 2012

Het Gijzenrooise Zegje pagina 14

het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Ondernemers in
Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in
Gijzenrooi gevestigde ondernemers

Finn, Freek, Max, nogmaals Finn, Tijgerlelie (uit de
Panterstraat?), Olivia, Rosa, Teun, Vika. Zomaar een
paar namen – heel erg 2012 - die we zien op een
prikbord vol geboortekaartjes. We hebben wat
onwennig plaatsgenomen in de wachtruimte van
Verloskundige Praktijk ‘De Boreling’. Als u zich aan
de maximale snelheid van 30 km per uur op het
Diepmeerven houdt,  is ’t u vast niet ontgaan dat
sinds een jaar deze praktijk daar gevestigd is. We
worden hartelijk ontvangen door de energieke
Anne-Marie Verhoeven. 

Anne-Marie, een eerste vraag over de naam ‘Boreling’. Is
het een synoniem voor baby?
‘Niet helemaal, het betekent letterlijk pasgeborene. Het
is vooral een Zuid-Nederlands woord!’

Ben je eigenaar van deze praktijk?
‘Ja, maar niet in mijn eentje. Met mijn collega’s Maria
en Sjifra vormen we een maatschap. Samen hebben we
een schat aan kennis en ervaring.’

Zijn jullie met de Boreling bewust in Gijzenrooi
neergestreken?
‘Nee dat niet. Ons verzorgingsgebied is Stratum. Toen

we andere huisvesting zochten, bleek de oude praktijk
van dokter Dalinghaus aan het Biesven leeg te staan.
Die vonden we meteen heel geschikt!’

En hoe bevalt het (zo’n vraag kun je zeker aan een
verloskundige goed stellen...) nu jullie er een jaar zitten?
‘Het is een hele fijne werkplek. Ik weet zeker dat onze
cliënten zich hier ook erg op hun gemak voelen.
Gijzenrooi is echt een prettige wijk! (dit soort teksten
nemen wij van de redactie ongecensureerd en met
plezier over!). Ook de bereikbaarheid is uitstekend.’

Anne-Marie, je bent verloskundige. Hoe word je dat?
‘Na een 4 jarige HBO opleiding. Ik heb ervoor
gestudeerd in Kerkrade.’ We krijgen een wat glazige
blik in onze ogen: KERKRADE? ’Ja echt,’ zegt Anne-
Marie lachend! ‘Het was een heel praktijkgerichte
opleiding die hoorde bij een ziekenhuis. Studeren en
vanaf het begin ook werken. Je wordt snel in het diepe
geworpen en krijgt meteen te maken met mooie, maar
ook heftige momenten.’

Kun je een voorbeeld geven van zo’n heftig moment?
‘Nou, bijvoorbeeld het overlijden van een kind. En ook
dat zich zwangere meisjes van 18 melden die helemaal
nog niet klaar zijn voor het moederschap. Dan is het
de kunst bij te dragen aan zoveel mogelijk goede zorg
voor het ongeboren kind.’

Wat vind je het leukste aspect van het verloskundige werk?
‘Het coachen en begeleiden. Het is heel belangrijk
goed contact te leggen met je cliënten. Ze moeten zich
veilig bij je voelen. Je moet hen vertrouwen geven in
hun lijf. Overwicht hebben is daarbij onontbeerlijk.’

Wat moet een goede verloskundige vooral kunnen?
‘Snel schakelen, het is een echt actieberoep. Neem
afgelopen nacht. Toen waren er twee bevallingen
tegelijkertijd (wij van de redactie gokken op nog een
Finn en een Vika). Dan wordt de reservekracht
opgepiept. Die kwam midden in de nacht met een
lekke band tot stilstand. Onze derde collega heeft toen
de andere bevalling moeten doen. De volgende
morgen beginnen dan om 9.00 uur de visites en het
spreekuur weer.’

We lezen de krant en volgen het nieuws. Een tijdje geleden
was er bijvoorbeeld negatieve publiciteit rond de
thuisbevalling.
‘Dat klopt,’ zegt Anne-Marie. ‘Dat wil zeggen, het is
juist, dat er negatieve beeldvorming in de media is
ontstaan. Als je de cijfers goed leest en interpreteert,
dan is de thuisbevalling helemaal niet riskanter dan de
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ziekenhuisbevalling. Onder normale omstandigheden
zijn er juist grote voordelen voor zowel moeder als
kind. Wel is het zo dat geboortezorg, dat wil zeggen
het hele aanbod aan zorg dat een zwangere vrouw kan
krijgen, in het algemeen beter kan.’

Wat zou er naar jouw idee verbeterd kunnen worden?
‘Ik denk dat de samenwerking tussen de 1e lijn (de
verloskundigen) en de 2e lijn (de gynaecologen/het
ziekenhuis) beter kan. Op dit moment zijn er in onze
regio daarom werkgroepen actief die kijken hoe dit
gerealiseerd kan worden.  De verloskundigen zijn over
dit thema met vier ziekenhuizen in gesprek.’

Waar moeten die gesprekken toe leiden?
‘Tot integrale verloskunde. Ik denk bijvoorbeeld aan
een gezamenlijk 1e consult door gynaecoloog en
verloskundige. Samen maak je dan een risicoprofiel
van de zwangere vrouw. Op die manier krijgt iedere
vrouw precies de behandeling die past bij haar
zwangerschap.’ 

Wij hebben tijdens de verjaardag van tante Toos (met
feestelijke opstelling in een kring) ongewild een pretecho
doorgegeven gekregen. Worden die hier ook gemaakt?
‘Nee, daar doen we niet aan mee. We maken
standaard een zogenaamde vroege echo, een
termijnecho (tussen 10 en 12 weken) en de
liggingsecho in de 35ste week.
Elke aanstaande moeder krijgt tegenwoordig tijdens
haar zwangerschap vier echo’s, die we hier zelf
maken. Alleen de 20 weken-echo besteden we -om
technische redenen- uit.’

Zou je spontaan willen reageren op de volgende
uitspraken:
Ouder worden is een recht, ‘maar niet voor iedereen
gegeven’ vult Anne-Marie zonder aarzelen aan. 
In Nederland worden vrouwen te oud moeder. Anne-
Marie knikt eerst en zegt dan: ‘regelmatig komen hier
mensen die op 37 of 38 jarige leeftijd hun eerste baby
krijgen. Objectief bekeken is het zo, dat hoe jonger je
bent, des te makkelijker het baren gaat. Je ziet in dit
opzicht een groot verschil tussen de groep 20-30
jarigen en de groep 30-40 jarigen.’
De zwangerschapsperiode is een feest. Daar kijkt
Anne-Marie licht bedenkelijk bij. ‘Het is geen roze
wolk’ antwoordt ze. ‘Je lijf moet zich aanpassen aan de
nieuwe situatie. Er ontstaan soms klachten en dat
realiseert niet iedereen zich vooraf.’

Anne-Marie, het wordt tijd om af te ronden! Nog een
laatste vraag. Iets leuks over de praktijk dat je
spontaan te binnen schiet?
‘Erg grappig vond ik een dankbaar Chinees echtpaar
dat eigenaar van een friettent is. Na de goed verlopen
bevalling kreeg ik het aanbod om eens lekker patat bij
hen te komen eten. Toen ik even aarzelde, zeiden ze
om mij te overtuigen: zelf gesneden! Daar moet ik nu
nog om glimlachen.’

Als we het pand verlaten krijgen we een ingeving! Nu
de Boreling zich definitief in onze wijk gevestigd heeft
zou een straatnaamwijzing op zijn plaats zijn. We
hebben al het Eendenven en het Zwanenven. Hoe
toepasselijk zou het zijn om het Biesven om te dopen
tot het Ooievaarven!    
Even Nicole Vernig bellen…………
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Informatieavond
zonnepanelen &

zonneboilers 
groot succes

Op 10 mei is er in de Jaguar een informatieavond over
zonnepanelen en zonneboilers georganiseerd. Er bleek
veel belangstelling te zijn: de ruimte was goed gevuld
met 63 mensen. Vertegenwoordigers van de
leveranciers Rivusol (zonneboilers) en Zen
Renewables (met name zonnepanelen) hebben ons
meer verteld over de techniek, de kosten en mogelijke
opbrengsten. Zonnepanelen zijn bedoeld voor het
opwekken van elektriciteit, terwijl met zonneboilers
warm water geproduceerd kan worden. De prijzen
van vooral zonnepanelen zijn de laatste maanden
sterk gedaald, waardoor het steeds interessanter wordt
om zelf panelen aan te schaffen. Vervolgens heeft Cliff
Saffrie van Installatiebedrijf Van den Hoff een
algemene uitleg gegeven over de installatie en
mogelijke financiering. Het onderwerp bleek zeker te
leven gezien de vele vragen die er werden gesteld.
Ook na de presentaties konden de stands van de
leveranciers worden bezocht. Het lijkt er op dat het
komende jaar steeds meer daken in onze wijk
voorzien zullen zijn van zonnepanelen!

Alle presentaties staan op onze website:
www.gijzenrooi.nl, onder het kopje ‘Duurzaamheid’.

Barbara Henssen
Werkgroep Duurzaamheid
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Wandelen met
vrijwilligers
Gijzenrooi

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in
2011, is er op zondag 18 maart een wandeling
georganiseerd. Het was nog even spannend of het wel

door zou gaan, maar uiteindelijk was er toch een
groepje Gijzenrooise vrijwilligers dat wel zin had in
een stevige wandeling.
De ochtend begon met een kopje koffie of thee aan het
Raatven. Rond 11:30 uur vertrokken we vervolgens
richting de hut van Mie Pils. Onderweg werd er druk
‘gebuurt’ en zelfs de GPS werd gecontroleerd, om
zeker te weten dat we op de goede weg waren.

Nadat we zowel de A67 als de A2 overgestoken
waren, kwamen we aan bij de hut van Mie Pils alwaar
een lekkere kop soep met broodjes werd geserveerd.
Op het terras brak zelfs de zon nog even door! Rond
13:30 uur zijn we weer teruggewandeld naar
Gijzenrooi en ook op de terugweg kon de paraplu
ingeklapt blijven.

Het was een geslaagde en gezellige wandeling!

P.S. de vrijwillers zijn per mail uitgenodigd. Mocht u
wel actief zijn geweest voor Gijzenrooi, maar heeft u
geen uitnodiging ontvangen, laat het ons dan even
weten. We zullen u dan toevoegen aan ons bestand.

Maarten Verboord
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ATTENTIE voor de
BUURTPREVENTIE!

Het is weer bijna vakantietijd.
Laat uw huis dan zo veilig mogelijk achter!
Op de site van buurtpreventie (www.gijzenrooi.nl en
dan naar buurtpreventie) vindt u 5 nuttige tips.

De politie op de hoogte stellen van uw vakantie (van
minimaal 7 dagen) met een vakantiekaart kan ook!
Hoe u dat kunt doen, vindt u eveneens op de site van
buurtpreventie.

Veilig in de wijk?
17 Bewoners van Gijzenrooi hebben gereageerd op
onze vragen over veiligheid in de wijk.
Daarvoor onze dank!
De overgrote meerderheid van de respondenten geeft
aan zich veilig te voelen. De verkeersveiligheid op het
Diepmeerven blijft wel een punt van aandacht. Voor
alle duidelijkheid, het is een 30 kilometer zone!! 

Als ergernissen worden parkeren op de stoep
genoemd, de kennelijk nog steeds onvermijdelijke
hondenpoep en geluidsoverlast van buren. Als goed
overleg daarbij niet helpt, is buurtbemiddeling een
mogelijkheid. Op de site van buurtpreventie (bij
‘links’) is daarover meer informatie te vinden.

Aanpassingen BUSLUS:
Sinds een maand of twee is de voorrangssituatie bij de
buslus (eindhalte bus 12) gewijzigd. Voorheen had de
bus bij het uitrijden van de lus voorrang. Bij weinigen
bekend. Het doorgetrokken rode asfalt leek te duiden
op voorrang voor verkeer op het Diepmeerven. Een
enkele buschauffeur nam in het verleden op
agressieve wijze voorrang.
In overleg met politie en gemeente is nu de buslus
aangepast. Zie foto.
Wist u overigens, dat fietsers die vanaf de fietspaden
rechts het Diepmeerven op komen voorrang hebben?
Die voorrang wordt zelden verleend!!

Johàn Blaazer, buurtcoördinator preventie.

GARAGE-SALE /
OPRIT-VERKOOP

In het vorige Zegje (en op de website) heeft en
oproep gestaan voor zo'n activiteit in onze wijk op
15 april j.l.
Er was wel belangstelling voor, maar te weinig om
het 'evenement' door te laten gaan. Weinig
publiciteit en kort voor Koninginnedag, misschien
was de datum niet goed gekozen!

Een tweede poging om zo'n verkoopdagje op touw te
zetten, gaat NU van start! Gekozen is voor zondag 7
oktober 2012. Wie interesse heeft kan zich (opnieuw)
melden door een mailtje te sturen naar
communicatie@gijzenrooi.nl
Het is wel de bedoeling, dat er enkele tientallen
wijkbewoners meedoen en dat moet -met voldoende
aankondiging in een wijk met circa 650 huizen- toch

lukken. Ook in het september-Zegje kan nog een
oproep staan én er kunnen posters in de
publicatieborden!

Garage / oprit / tuin(tje), of zelfs op een deel van het
trottoir... Zolang de mindervalide medemens niet
wordt gehinderd, heeft de gemeente geen bezwaar.
Aanmelden dus maar!
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Wil je weten wat je met een computer 
allemaal kunt doen?

In wijkcentrum ’t Akkertje geeft de Stichting Digitolk in een eigen lokaal laagdrempelige computercursussen.

Kom eens langs op de inloopdagen en laat u zich  informeren over de diverse cursussen die wij u kunnen
aanbieden.

Dinsdagmiddag 13.00 uur - 15.00 uur.
Woensdagochtend 10.00 uur - 12.00 uur.
Zaterdagochtend 10.00 uur - 12.00 uur.

Tot ziens in wijkcentrum ’t Akkertje, Heezerweg 452.

Voor meer informatie kunt u ook onze vernieuwde website bezoeken. 

www.digitolk.nl

(Voor cursussen wordt wel een bijdrage gevraagd)

Badmintonner gezocht
Een groepje mannen uit (overwegend) Gijzenrooi, in
leeftijd variërend van 34 tot 57 jaar, speelt twee keer
per week badminton in de gymzaal van de Reis van
Brandaan (school op de hoek van de Heezerweg en
het Kanunnikensven). 

We spelen op dinsdagavond (aanvang: 20.30 uur) en
zaterdagochtend (aanvang: 9.30 uur). We spelen alleen
dubbelspel en komen geregeld iemand tekort. Kortom:
we hebben plaats voor een enthousiaste en enigszins
geoefende badmintonspeler. Heb je zin? Kom een keer
meespelen om te zien of het bevalt. Neem contact op
met:
Martin van Rooij
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PERSBERICHT
Zorg over Sensoor Brabant na 2013 ondanks
record aantal gesprekken.

Eindhoven –  4  april 2012 . In 2011 heeft Sensoor
Brabant in totaal 45.426 gesprekken gevoerd met
mensen die behoefte hadden hun hart te luchten en
te praten over problemen, zorgen of verdriet.
Wederom een stijging ten opzichte van 2010. Dit
blijkt uit cijfers van het jaarverslag over 2011.
Via de website www.sensoor.nl/brabant kunt u  het
gehele jaarverslag lezen/ downloaden.

Ook het aantal vrijwilligers is afgelopen jaar gestegen.
De vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht
bereikbaar voor een gesprek via telefoon, chat en
email. Een groot aantal van de gesprekken, 42.951 in
totaal, werd via de telefoon gevoerd. 2243 Gesprekken
vonden plaats via de chat. Er waren 232 email
contacten. De toename van het aantal gesprekken is
deels te verklaren door een grotere bezetting van de
hulplijnen. Daarnaast is er een groep mensen die
behoefte had vaker een beroep te doen op Sensoor.

De toekomst van  Sensoor  Noord-Brabant.
De stijging van het aantal gesprekken geeft het
bestaansrecht van de hulpdienst aan. De Provincie
Noord-Brabant heeft aangekondigd dat de subsidie in
2014 gehalveerd wordt en in 2015 geheel stopt.
Vooralsnog gaat Sensoor Brabant met volle kracht en
aandacht door met het bieden van steun voor hen, die
dat zo hard nodig hebben. Daarnaast  werkt Sensoor
hard  aan contacten met gemeenten die de
subsidiering over moeten nemen. Er zijn contacten
gelegd met instellingen die met gemeentelijke
financiering telefonische- en chat hulpverlening willen
voortzetten. Uitsluitsel wordt in 2013 verwacht. Als er
geen oplossing gevonden wordt zal Sensoor NB eind
2013 de werkzaamheden moeten staken.  Wie het
belangrijk vindt dat vrijwilligers ook na 2013,  24 uur
per dag bereikbaar zijn voor een gesprek, kan een
steunbetuiging afgeven op www.sensoor.nl 

Oppas-wens
Hallo,

Ik ben Svea Thiesbrummel en ik ben 13 jaar. Dit schooljaar ben ik
begonnen in de brugklas op het Lorentz Casimir Lyceum.

Naast mijn werk voor school en het schaatsen heb ik nog wat tijd over
waarin ik graag een zakcentje wil bijverdienen. Het liefste wil ik dat doen
met oppaswerk hier in de wijk.

Toen ik een tijd geleden nog op de naschoolse opvang zat ging ik vaak
helpen op de babygroepen, ik vond dit erg leuk om te doen! 
Ik kan goed met kleine kinderen omgaan en vind het leuk om spelletjes te
doen of te knutselen. Ik ben dol op lezen en lees ook graag een boekje voor.
Voorkeur voor kinderen van een bepaalde leeftijd heb ik niet. Ook vind ik
het geen probleem om op meer kinderen tegelijk te passen.

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u kontakt opnemen. Een van mijn
ouders wil graag daarbij aanwezig zijn.
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Hoeveel beweging
zit er in Gijzenrooi?

Regelmatig kwam ik ze tegen, het
kleine groepje joggers dat zich in
alle vroegte puffend door onze wijk
bewoog. De laatste tijd zie ik ze niet
meer. Toch maar gekozen voor een
wat ruimere omvang of gewoon
geen zin meer? Op mijn zoektocht
naar sportieve beweging in onze
wijk stuit ik erop dat Pieter van den
Hoogenband in Gijzenrooi gewoond
heeft. Dat is in ieder geval een
opstekertje. Een beroemdheid als
Pieter is niet makkelijk te strikken
voor een vraaggesprekje. Vader

Frans en dochter Svea van het Vluttersven zijn wel
bereid om mij een demonstratie te geven van hun
Zweedse werpspel, dat zowel gezonde beweging als
wedstrijdelement in zich draagt.

De koning omgooien
Frans legt enthousiast uit wat het spel inhoudt: Het is
een werpspel met 10 houten torens, een koning en zes
werpstokken. De bedoeling is om met de werpstokken
de torens van de tegenstander om te gooien. Indien er
torens van de tegenstander omgegooid zijn, worden
dit ridders van het andere team. Degene die het eerst
alle torens omgegooid heeft, mag proberen de koning
om te gooien. Zodra dit gelukt is heb je gewonnen.
Gooi je de koning om voordat alle torens gevallen zijn,

dan verlies je het spel. Het spel kan gespeeld worden
met 2 tot 12 deelnemers.

Blokken in het natte gras
Omdat de spelregels voor een buitenstaander niet
meteen gesneden koek zijn, stelt Frans voor om met
Svea een demonstratie te geven op het Buurtven. Dat
kan alleen bij mooi weer, de onbewerkte houten
blokken mogen niet in het natte gras liggen. Na
afronding van haar huiswerk, Svea zit in de brugklas
van het Lorentz Casimir, is ze er helemaal klaar voor.
Frans draagt de zware doos met blokken en Svea
vertrouwt me toe dat zij het winnen het allerleukste
van het spel vindt. Ze geeft aan dat dat meestal niet

lukt als ze met haar vader speelt. We zullen zien!

Het Buurtven is geen zandstrand
Frans vertelt dat het werpspel in de 18e of 19e eeuw is
bedacht door bosarbeiders. Zij speelden het met dikke
takken en stronken hout. Het wordt voornamelijk
gespeeld in de Scandinavische landen. Het gezin van
Frans ontdekte het spel in Zweden, daar heet het
Kubb (= houten blok). ‘Jammer dat het Buurtven geen
zandstrand is’, merkt Frans op,  ‘dat is eigenlijk het
meest geschikt’. Vader en dochter zetten het veld uit,
daar is een oppervlakte van 5 bij 10 m voor nodig. Ik
zie meteen een nieuwe leuke activiteit bij Zeskamp
voor me. Daarover is Frans echter heel resoluut: ‘Bij
Zeskamp is het veel te druk en dat is gevaarlijk in
verband met het gooien van de stokken’.

Concentratie vereist
Svea begint geconcentreerd met werpen, vastbesloten
om te winnen van haar vader. Dat lijkt eerst niet te



Jaargang 21,  Nummer 77, Juni 2012
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 23

gaan lukken, want Frans creëert al snel een ridder. Na
enige discussie tussen vader en dochter over de
afstand van de blokken tot de koning, gaat de strijd
verder. Het vallen van de avond staat ons niet toe om
het spel helemaal uit te spelen. De laatste stand van
zaken: het omgooien van de ridder van Frans door
Svea, noopt Frans er echter toe zijn dochter tot
winnares uit te roepen. 

Gijzenrooi’s Gemengd Vrouwenkoor
Als we thuis het spel nog even evalueren, hoor ik dat
Frans al jaren een zeer enthousiaste vrijwilliger is bij
bewonersvereniging Gijzenrooi. Zijn vele activiteiten
variëren van lid van het Gijzenrooi’s gemengd
vrouwenkoor(!) tot Paashaas. Ik nodig hem van harte
uit om zelf de pen ter hand te nemen voor het
schrijven van een bijdrage aan het Zegje. Dan wil hij
daarin meteen een oproep doen om andere

vrijwilligers te werven. Svea glimlacht en zegt dat zij
dan graag van de gelegenheid gebruik wil maken om
te vragen of er gezinnen met jonge kinderen zijn die
een betrouwbare oppas nodig hebben. De resultaten
van hun verzoekjes vindt u elders in dit Zegje.

Mooie zomeravonden op het Buurtven
Hoe zou het zijn als de afgehaakte joggers zich met
anderen verenigen tot een grotere bewegingsclub voor
mooie zomeravonden op het Buurtven? Wellicht zijn
er nog meer Gijzenrooiers die bijzondere spellen
kennen die zowel de conditie van het lijf als de
sportieve stemming bevorderen? En wie weet kan
onze beroemde ex-wijkgenoot Pieter dan optreden als
sponsor? Uw bijdragen zijn van harte welkom bij de
redactie.
Aan Frans en
Svea zal het niet
liggen. Frans
geeft alvast een
voorzetje: ‘Voor
het ware
vakantiegevoel
thuis, speel het
Zweedse
werpspel!’

Myriam Schrover

Wij verzamelen reacties voor het volgende Zegje. De
sluitingsdatum is 22 juli 2012
Redactie Gijzenrooise Zegje:
communicatie@gijzenrooi.nl

Wijkagent

Buurtbrigadier Ton Sweegers 'twittert' sinds februari
j.l. De 'tweets' gaan over waar hij zoal mee bezig is
en over gebeurtenissen in zijn wijken. Daaronder
ook Gijzenrooi.

Wordt er bijvoorbeeld veel ingebroken in de wijk, of is
er een signalement van een verdachte, dan vermeldt
hij dat in een 'tweet'. Met dit sociale medium is zijn
werk meer transparant en verkleint hij de afstand tot
de burger. U kunt hem volgen op 'twitter' via
@brigadierEHVtgs . EHV staat voor Eindhoven en
TGS staat voor Tivoli, Gijzenrooi en Schuttersbosch.
Het zijn steeds korte, actuele berichten van maximaal
4 of 5 regels. I.v.m. de privacywetgeving is hij in

sommige gevallen beperkt in zijn berichtgeving.
Nieuwsgierig waarvoor 'blauw' naar Gijzenrooi komt?
Word dan volger van ónze "Ton Tweety" met politiepet
op!
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Het is alweer twee jaar geleden dat wij in
het Gijzenrooise Zegje onze voornemens
om naar Gijzenrooi te komen hebben
aangekondigd. In de tussentijd hebben wij
niet bepaald stilgezeten. Graag willen wij
deze gelegenheid dan ook gebruiken om
een “tussenstand” te geven over de
blokhut voor Scouting Père Kersten
Stratum.

Zoals u wellicht al weet heeft Stichting
Jeugdwerk Stratum zo’n twee jaar geleden
een perceel aangekocht aan de Heezerweg
om hierop een scoutingblokhut te bouwen.
In de eerste procedure, die bijna een jaar
heeft geduurd, hebben zowel de Gemeente
Eindhoven als de Provincie Noord-Brabant
aangegeven in eerste instantie geen
bezwaar te hebben tegen de komst van een
Scoutingonderkomen op dit terrein. Dat betekent dat we nu bezig zijn om tekeningen van de blokhut in detail
uit te werken, zodat een omgevingsvergunning voor de bouw kan worden aangevraagd. Op dat moment zal
ook de inspraakprocedure gaan lopen.

Voordat de bouw van de blokhut echt van start gaat, zijn we nog wel een aantal maanden verder. Vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid hebben architectenbureau Marx & Steketee uit Eindhoven en bouw- en
ontwikkelingsorganisatie Van Bergen uit Beuningen aangegeven de bouw te zullen begeleiden. Ondertussen
zullen wij nog wel veel geld bij elkaar moeten krijgen om de blokhut geheel naar wens te bouwen.

Vanaf augustus 2010 is Scouting Père Kersten Stratum gehuisvest aan de Geraniumstraat 4. De Scoutinggroep
heeft ongeveer 120 leden die verdeeld zijn in speltakken (leeftijdsgroepen). De jongste leden, de Bevers, zijn
jongens en meisjes van 4½ tot 7 jaar, daarna gaan de jongens naar de Welpen (7 – 10 jaar) en de meisjes naar de
Kabouters (7 – 10 jaar). Verder zijn er de Verkenners (jongens 10 – 14 jaar) en de Gidsen (meisjes 10 – 14 jaar) en
de Rowans/Sherpa’s (gemengd 14 – 18 jaar). Zodra een jeugdlid 18 jaar wordt, kan hij of zij staflid worden.
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, samenspelen, avontuur,
uitdaging, structuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij
belangrijke uitgangspunten. Voor meer informatie over de Scoutinggroep kunt u terecht op onze website
www.perekersten.nl en natuurlijk kunt u altijd een keer op zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur komen
kijken!

Met vriendelijke groet,
Berry Murray
voorzitter Stichting Jeugdwerk Stratum,
namens Scouting Père Kersten Stratum
tel. 040-2110428
email: b_murray@hetnet.nl
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Mijn buurtje
Soms is het moeilijk om een stukje te schrijven. Dan
wil de gedachte niet omgezet worden in tekst. Dat
heet een schrijversblok. Nu is het woord schrijver wel
wat hoog gegrepen voor iemand die maar eens in de
zoveel tijd een klein verhaaltje schrijft, maar toch. Nu
doet  deze tikker van tekstjes daar niet moeilijk over.
Het zij zo.

Toch gebeurt er van alles in mijn buurtje waar ik over
zou kunnen schrijven.
Maar zit U daar op te wachten? Allerlei gedachten
spelen door het hoofd. 
Misschien een voorjaarsdipje? 

Er gebeurt inderdaad veel in mijn buurtje. Soms wat
minder leuke dingen. Maar meestal zijn er leuke
gebeurtenissen om ons heen, waar je om kunt
glimlachen. Of die vooruitgang geven. Vooruitgang in
de planning. 

Eindelijk is de uitrit van de bus bij het eindstation
veiliger gemaakt. De waarschuwingspaaltjes vliegen je
om de oren. En de haaientanden geven een krachtig
“hier stoppen” aan.

Maar er gebeuren ook grotere zaken. Eén van deze
dingen is het waterplan. Ze zijn begonnen met graven
en kappen. Weliswaar aan de andere kant van de wijk,
in het park, maar het plan is gestart! De
regenwaterloop krijgt haar vorm.
Soms kijk ik met verwondering naar die grote wagens

die voorbij rijden en denk dat het minstens een kanaal
moet worden, inplaats van een slootje.
Ook het  snoeien, maaien en harken rondom ons heen
is weer gestart. Zelfs het vegen met de machine krijgt
weer regelmaat.

Alleen met het voortuintje, tja daar hapert het een
beetje. De moed om al het onkruid aan te pakken
wordt een beetje belemmerd door het kille en
regenachtige weer. Niet dat de plantjes dat erg vinden.
Want die groeien gewoon door. Maar ‘het baasje’
wacht liever op het zonnetje voordat ze door de
knietjes gaat om het zevenblad te vernietigen.

Binnenskamers heeft het voorjaarsschoonmaakvirus er
weer wel gezorgd dat alles spic en span is. Dus kan ik
gewoon achterover leunen en wachten op de zon.
Die moet dan wel komen. Of in ieder geval de
temperatuur, die kan misschien heel welwillend een
paar graden stijgen, zodat het dan echt tijd wordt om
in een shirt in de voortuin te gaan staan en net te doen
of het werk haar beloop krijgt.
U ziet het wel bij het voorbijrijden, want daar heeft U
in de 30 kilometerzone alle tijd voor ;-) 

Riky Heijnen. 


