
1
1
2
4
5
7
9
10
14
16

Contributie
2013           .

Zingen
op 7 december

Gijzenrooi
stemt.

Duurzaam
Gijzenrooi.

Het klimaat:
Doet u mee?

Gijsz
in kerstsfeer.

Het Zegje:
The making of.

Ondernemen
in Gijzenrooi.

Alles over de
Zeskamp.

De 
Boomklevers!

Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 21,
Nummer 79, December 2012

het
GIJZENROOISE

ZEGJE
Activiteitenkalender

7 dec. Ontsteking Kerstboom.

Contributie 2013.
Het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. Een
nieuw jaar met diverse leuke activiteiten en 4
nieuwe Zegjes. Blijf meedoen, deelnemen en
blijf surfen naar de website.  

Om dit alles mogelijk te maken zijn we o.a. afhankelijk van de
contributie van onze leden. Deze is € 3,50 per kalenderjaar.

Wij verzoeken u bij deze dan ook de contributie te voldoen op
rekening ING 73833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi,
Eindhoven o.v.v. contributie 2013 en uw adres.

Heeft u vragen over de contributie, zoals ‘heb ik al betaald’ of
‘stuur mij een herinnering per email’ dan kunt U altijd contact
opnemen met: ledenadmin@gijzenrooi.nl

Meer informatie over de vereniging op www.gijzenrooi.nl

Uitnodiging

Mooie start van de kersttijd op vrijdag 7
december

Naar aanleiding van de vele leuke reacties afgelopen jaar, zullen een aantal
vrijwilligers in Tivoli de prachtige kerststal weer gaan opbouwen. We nodigen u
graag uit om de kerststal deze avond of in de aanloop naar de Kerst te komen
bezoeken!

Kinderen kunnen op 7 december bij de kerststal een kleurplaat inleveren en een
mooie prijs winnen. Wil je meedoen? Download de kleuplaat op www.gijzenrooi.nl
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Gijzenrooi stemt!
In de aanloop naar de verkiezingen blijft het
grote bord met de stemaffiches op het
grasveld aan het Bunderkensven lang leeg.
Elders in de stad is alles al volgeplakt. Een
attente buurtbewoner heeft daarom de
mededeling: ‘Hebben jullie niets te melden?’
op het bord geplaatst. De eerste affiches
worden er keurig omheen geplakt, maar in de
loop van de tijd raakt het bord toch vol.

Het valt me op dat één partij ontbreekt: de PVV van
Geert Wilders. Dat kan betekenen dat men in
Eindhoven niet zo geporteerd is van zijn ideeën en
geen plekje gereserveerd heeft. Of dat het affiche er
wel degelijk gehangen heeft en een fanatieke Groen-
Links aanhanger het net zo makkelijk weer verwijderd
heeft. Rechts onderin is namelijk een stuk met lijm- en
papierresten! Dat lege stuk wordt even daarna weer
ingenomen door een affiche van de SGP. 

Burgerplicht
Als ik, op weg naar het stemlokaal, onze oud-
buurman Frans (87) tegenkwam die zijn stem reeds
had uitgebracht, riep hij steevast: ‘En buurvrouw, heb
je je burgerplicht al gedaan?’ Frans en zijn vrouw

Willy zijn inmiddels verhuisd, we spreken ze nog vaak
en stemmen doen ze gelukkig ook altijd nog!
Er zijn dit keer opvallend veel mensen onderweg naar
stembureau 53, gevestigd in ‘de Reis van Brandaan’.
Ook jongemannen met rugzakken en een mobieltje in
de hand. Er staat ook veel op het spel. Na het vallen
van het kabinet hebben we er blijkbaar behoefte aan
ons eens echt met de samenstelling van de regering te
bemoeien.

Hier is uw kleurplaat!
De mensen achter de stemtafel zitten
er zoals altijd opgewekt en actief bij.
Voor hen kan het niet druk genoeg
zijn. Het controleren van de
stempassen en het tellen van de
stemmen is een verantwoordelijke
taak. Het zijn vrijwilligers,
onafhankelijk van elkaar (om fraude
te voorkómen), benoemd door de
gemeente. Om 16.15 uur zijn er
volgens de voorzitter al 700 mensen
geweest. Op mijn vraag hoe lang ze
nog werk hebben zegt hij: ‘We zijn
open van 7.30 uur tot 21.00 uur en
daarna beginnen we met het tellen
van de stemmen. We zijn dus nog
wel even bezig, meestal tot een
uurtje of half twaalf’. De
stemcommissie telt normaal
gesproken drie mensen en ik zie vier
mannen (waarom zitten er eigenlijk
zelden vrouwen?). ‘Eén van ons is
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reserve, voor als er
iemand bijvoorbeeld
naar de wc moet’, zegt
de woordvoerder. Hij
overhandigt mij
enthousiast het
stembiljet: ‘Hier is uw
kleurplaat!’ Zou ik de
eerste zijn tegen wie hij
dat zegt? Het zijn
inderdaad weer de oude
rode potloden om de
vakjes in te kleuren.
Onder toeziend oog van
het stemcomité, maak ik
mijn hokje rood en neem
ik afscheid van de heren.
Ze hebben veel plezier
in hun werk en als ik
vraag of ze toestemming
geven voor een foto in
het Zegje, doen ze dat
graag. Ze zijn juist even
druk in de weer met een
Gijzenrooi’er die met maar liefst twee volmachten
voor hen staat. Aan deze heren zal het in ieder geval
niet liggen. Als de partijen er net zo snel en actief in
slagen om een regering te vormen, dan is dat
inmiddels al lang gebeurd als dit Zegje voor u ligt!

Myriam Schrover

Wij verzamelen reacties voor het volgende Zegje.  De sluitingsdatum is 17
januari 2013.
Redactie Gijzenrooise Zegje: communicatie@gijzenrooi.nl.

Vrijwilligers gezocht…
Steunpunt “de Jaguar” is een voorziening voor 55+ers,
waar erg veel ouderen gebruik van maken. Het  is een
gezellige werkplek voor enthousiaste vrijwilligers, die
het leuk vinden om met ouderen te werken.

Vacatures vrijwilligerswerk Steunpunt de Jaguar.

1. Activiteiten organiseren voor 55+ers
Ik zoek iemand die op dinsdagmorgen van 9.00-12.00
samen met de sociaal beheerder en andere vrijwilligers
van de Jaguar, diverse gezellige en/of leerzame
activiteiten mee kan organiseren. Ik denk hierbij aan
spelmorgens, oudhollandse spellen, een leuke  kwis,
dia- of filmmorgen over Oud Eindhoven, een
knutselmorgen enz.
Ook eigen ideeën zijn van harte welkom.

2. Begeleider van ouderen aan de computer.
In Steunpunt 55+ de Jaguar zijn een paar computers
en een laptop beschikbaar voor ouderen die eens
willen kennismaken met de mogelijkheden hiervan.
Ik zoek voor de vrijdagmorgen van 9.30-11.30 een
vrijwilliger, die max. 3 ouderen kan begeleiden aan de
computer en die in staat is de computer ook  te
beheren.
Gezelligheid staat hierbij voorop en het doel is om bij
de ouderen belangstelling te wekken voor de
computer.

Informatie bij Hans Bakkers, sociaal beheerder van de
Jaguar.
Jaguarstraat 2. Tel. 040-2122245
Email: h.bakkers@lumensgroep.nl
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Inventarisatie
zonnepanelen in onze

wijk
In mei hebben we vanuit de Commissie
Duurzaamheid van onze bewonersvereniging een
informatieavond over zonnepanelen en zonneboilers
georganiseerd. De animo was groot. Omdat we
benieuwd waren hoeveel mensen daadwerkelijk
vervolgens zonnepanelen en/of –boilers hebben
aangeschaft, hebben we een inventarisatie uitgevoerd
bij de mensen die destijds naar de informatieavond
zijn gekomen of aangegeven geïnteresseerd te zijn.
Van deze groep blijken 12 huishoudens de afgelopen
maanden zonnepanelen en/of een zonneboiler te
hebben aangeschaft. Dat is bijna 20% van het aantal
bezoekers van de avond. Een ZEER mooie score lijkt
ons! 

Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven wel
geïnteresseerd te zijn, maar nog te willen wachten tot
de prijzen verder dalen. Los hiervan zien we dat
steeds meer daken worden voorzien van
zonnepanelen. Onze wijk is zichtbaar aan het
verduurzamen, iets wat ook bij de gemeente niet
onopgemerkt is gebleven.

Hoeveel wekken zonnepanelen eigenlijk op?
Eén van de bewoners in onze wijk die deze zomer
zonnepanelen heeft aangeschaft is Wim Corbeij. Hij
heeft op de website http://www.gijzenrooi.nl/ onder
het kopje Duurzaamheid een link geplaatst naar een
webpagina met de opbrengst van zijn zonnepanelen.
Er staan niet alleen gegevens over de totale opbrengst
maar ook over de actuele opbrengst. Erg interessant
om eens een keer een kijkje te nemen!

Barbara Henssen

Wilt u ook meedenken
over hoe we onze wijk

leefbaarder en
duurzamer kunnen

maken?
We zijn als commissie Duurzaamheid nu ongeveer
twee jaar bezig met het organiseren van activiteiten
voor onze wijk. Denk aan de activiteiten rond het
Klimaatstraatfeest in het Lisven, de organisatie van de
informatieavond voor zonnepanelen, het gratis
uitlenen van een energiemeter en het verzorgen van
informatie in ’t Zegje en op de website. 

Maar we willen nog meer bereiken in de wijk 
Daarom gaan we deelnemen aan een workshop “The
Natural Step”, die ons wordt aangeboden door de
gemeente Eindhoven. Hiermee gaan we op een meer
systematische manier onderzoeken wat we kunnen
ondernemen om onze wijk duurzamer te maken. Er
wordt in de workshop aandacht besteed aan planning,
communicatie en het beheer van processen. Meer
informatie over de ideeën achter deze workshop is te
vinden op www.naturalstep.org.

We willen graag ook u, als wijkbewoner, uitnodigen
om deel te nemen aan deze workshop 
Wilt u ook meedenken over hoe we onze wijk
leefbaarder en duurzamer kunnen maken? De
workshop zal bestaan uit twee bijeenkomsten, op
zaterdagochtend, het komend voorjaar. Dit gaan we
doen met verschillende partners die daadwerkelijk
beleidsmatig met onze wijk bezig zijn, zoals de
wijkbeheerder, de buurtbrigadier en
vertegenwoordigers van de gemeente. Er worden
ideeën verzameld over hoe we stap voor stap kunnen
komen tot een verduurzaming van onze wijk.
Geïnteresseerd? Of wilt u eerst wat meer weten? U
kunt contact met ons opnemen via:
duurzaamheid@gijzenrooi.nl.
de Commissie Duurzaamheid,

Corinne de Bijl, Johàn Blaazer, Wim Corbeij, Barbara
Henssen
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Doet uw straat dit jaar
mee met het

Klimaatstraatfeest?
Afgelopen jaar heeft het Lisven meegedaan aan het
Klimaatstraatfeest, de grootste
energiebesparingswedstrijd van Nederland. Door
verschillende energiebesparende acties met onze
buren in de straat uit te voeren hebben we een
straatbarbecue gewonnen, die erg geslaagd was.

Dit jaar meedoen met uw straat?
Misschien wilt u dit jaar meedoen met uw straat en
zelf mooie prijzen winnen? Dit jaar ziet de actie er iets
anders uit. Op 21 november start de competitie en u
heeft dan tot 16 januari de tijd om samen met de buren
zoveel mogelijk punten te verdienen met
vooropgezette acties. Na 16 januari gaan de beste 150
straten door in de competitie. Hoort uw straat nog tot
de 150 beste, dan heeft u tot 1 maart de tijd om ook
met zelfbedachte acties zoveel mogelijk klimaatpunten
te verdienen. Hierna volgt de laatste afvalronde,
waarna de 50 beste straten door mogen naar de
eindstrijd. Op 31 maart sluit de competitie, en rollen
de tien winnaars uit de bus. De hoofdprijs is een
Superstraatfeest met een groene straatbingo, maar ook
de negen overige straten vallen in de prijzen.

Wat valt er dit jaar te winnen?
1. De allerbeste Klimaatstraat van Nederland wint de
hoofdprijs: het Superstraatfeest, met optreden van een
bekende artiest + een Groene Straatbingo met
energiezuinige huishoudelijke apparatuur.
2. Deze straat wint een feestbudget van € 2.000 + een
Groene Straatbingo.
3. Deze straat wint een feestbudget van € 1.000 + een
Groene Straatbingo.

Alle straten die op de 4e t/m 10e plek eindigen,
ontvangen elk een feestbudget van € 500, waarmee
een mooi feestje gevierd kan worden.

Meer informatie en aanmelden?
Meer informatie is te vinden via
www.klimaatstraatfeest.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de actie. We zouden het leuk vinden
als u het ook even bij ons doorgeeft
(duurzaamheid@gijzenrooi.nl) als u mee gaat doen.

Barbara Henssen

GOED BOEK, 
GOED DOEL

Sinds 1,5 jaar ben ik vrijwilligster bij Books4life. Dit is
een landelijke organisatie die 2e hands (gedoneerde)
boeken verkoopt. De opbrengst hiervan gaat naar
goede doelen.
In februari 2005 startten 2 enthousiaste studenten –
geïnspireerd door Oxfam in Engeland die al jaren
winkels runt met gebruikte spullen -  in Tilburg de
eerste Books4life winkel.  Zij kregen ruimte op de
campus van de Universiteit en al gauw vonden vele
studenten , maar ook andere Tilburgers, hun weg naar
deze winkel met 2ehands boeken.
Binnen een paar jaar was Books4life uitgegroeid tot
een landelijke organisatie met 7 vestigingen door heel
Nederland, waaronder Eindhoven.
90% van de opbrengst gaat naar goede doelen

waaronder, Amnesty International,  Oxfam/Novib en
jaarlijks naar 3 door de vrijwilligers aan te wijzen
kleinere projecten.
In Eindhoven kun je onze winkel vinden aan de
Hertogstraat 2n. We zijn dagelijks geopend van 14.00
tot 17.00 uur en op vrijdag en maandag zelfs tot 20.00
uur. Op zaterdag van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Tevens staan we regelmatig op braderieën,
rommelmarkten etc.
Mocht je geïnteresseerd zijn in het kopen van boeken,
het brengen van boeken, kom dan naar onze winkel.
Ben je geïnteresseerd in  vrijwilligerswerk, neem dan
gerust contact met me op. Dit  kan door te mailen naar
books4life.eindhoven@gmail.com. 

Käthe Schilders

Noot van de redactie:
Doe je ook vrijwilligerswerk en wil je het graag onder de aandacht
brengen, schrijf dan een stukje voor het volgende Gijzenrooise Zegje!
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Feestje
bouwen
De tropische zones van onze
planeet kennen door de tijd heen
weinig verschil in daglichtlengte,
beste wijkgenoten. Jaarrond is de
zon daar steeds ongeveer 12 uur
op en net zolang onder. Op onze
breedtegraad daarentegen ervaren
we jaarlijks forse verschillen. Als
dit blad uitkomt is de zon net nog
geen 8 uur per dag op. En over
zes maanden kunnen we er
dagelijks bijna 17 uur van
genieten. Wij noemen dat
‘seizoenen’. En die zijn diep
verankerd in ons denken en doen.

Neem nu onze feestdagen. Zolang
er hier mensen wonen volgen die
nauwgezet het ritme van de
jaargetijden. Onze oude
Germaanse stammen hadden
reeds hun seizoensgebonden
feesten en rituelen. Bijvoorbeeld
hun mid-winterfeest, waarmee ze
vierden dat de zon niet nog lager
zou zakken en geleidelijk weer aan
de lange weg terug ging
beginnen. Ze hadden hun
lenterituelen waarin het begin van
een nieuw groeiseizoen werd
gevierd. Ze markeerden de
zomerzonnewende en ze vierden
de binnengehaalde oogst. 

Nieuwe volken of denkwijzen die
zich hier vestigden namen de
plaatselijke gebruiken meestal
over. En ze gaven er hun eigen
draai aan. Dat was goed te zien
toen het Christendom in onze
contreien postvatte. In plaats van
de plaatselijke ‘heidense’ rituelen
af te serveren, wat ongetwijfeld
een hoop weerstand zou hebben
opgeleverd, heeft men ze rustigjes
aan naar de eigen mores

verbouwd. Het mid-winterfeest
werd Kerstmis, het lentefeest werd
Pasen. Niet toevallig valt
Pinksteren ongeveer samen met
het oude zomerzonnewendefeest
en de Dankdag voor het Gewas
met de oorspronkelijke
oogstrituelen. Sporadisch
overigens treft men nog
rudimenten aan van voor-
Christelijke gebruiken. Denk
bijvoorbeeld aan het oeroude
‘blazen van de mid-winterhoorn’ in
Twente.

De laatste decennia evenwel valt
me een uiterst interessante
ontwikkeling op. Opnieuw komen
we uitgebreid in aanraking met
andere culturen, rechtstreeks en
door de televisie. En daar nemen
we bijna ongemerkt veel zaken
van over. Maar deze keer
vervangen we de bestaande
feesten nu eens niet door die
welke de nieuwe culturen met zich
meebrengen. Integendeel: we
handhaven wat er al was en

voegen het nieuwe er gewoon aan
toe. Netto breiden we onze
feestdagenkalender dus stevig uit! 

Sinterklaas biedt hardnekkig
weerstand aan pogingen hem te
vervangen door de kerstviering
naar Amerikaanse snit. En wij
besloten dus maar om het één te
doen en het ander niet te laten.
We vieren in toenemende mate
Valentijnsdag, eveneens naar
Amerikaans model. En ‘Halloween’
(u weet wel, die van ‘Snoep of je
leven’) is dit jaar met stip
gestegen op onze kalender. Ook
uit andere dan Amerikaanse
windstreken namen we nieuwe
feesten over. ‘Id-al-Fitr’
bijvoorbeeld, het Suikerfeest
waarmee het einde van de
Islamitische vastenmaand
Ramadan wordt gevierd, is
inmiddels op veel scholen
gemeengoed.

En eerlijk is eerlijk: ik heb er
aardigheid in! Met ieder feest dat
we toevoegen aan onze kalender
vieren we au fond namelijk ook
het leven zelf. En ik vind: het
leven is het waard om gevierd te
worden! Kort samengevat: “Ober,
doet u mij maar een feestje zo nu
en dan. En neemt u zelf ook wat”. 
Dat allemaal gezegd hebbende:
voor u ligt al weer de december-
editie van ons goede wijkblad.
Vanwege de hoge feestdichtheid
wordt deze maand ook ‘de
feestmaand’ genoemd. Rest mij
voor dit nummer dus eigenlijk
alleen nog maar om u en de uwen
een heel fijn mid-winterfeest toe
te wensen! 
Eeehhhhh.... Kerstfeest, bedoel ik
dus.

Gijsz
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‘The making of’: 
het Zegje

Een kijkje achter de schermen van grote producties
als the Voice of Holland of Les Intouchables, trekt
altijd veel belangstelling. Dit keer nemen wij u mee
naar een productie van wat bescheidener opzet. Uw
eigen ‘informatieblad van de bewonersvereniging
Gijzenrooi’, zoals het Gijzenrooise Zegje officieel
heet. Hierbij geen rode lopers of Gouden Kalveren,
maar wel een redactie die erg haar best doet om er
een waardevol blad van te maken.

Een blad begint met kopij, die wordt dan ook per keer
in meer of mindere mate door bewoners en vaste
medewerkers aangeleverd. De redactie, oftewel de
commissie communicatie, bestaat momenteel uit zeven
personen en daar zijn we heel blij mee. Beja Peijpers
beheert de mailbox waarin de artikelen en
advertenties binnenkomen. Ook regelt zij de bezorging
van het Zegje. Een deel van deze taak wordt
inmiddels eveneens uitgevoerd door Käthe Schilders.
Elders in het Zegje stelt Käthe zich aan u voor. Evelyn
Leenen hebt u ongetwijfeld zelf reeds ‘in actie’ zien.
Zij maakt de kleurige affiches op de publicatie-borden
en ook zij heeft een korte introductie geschreven.
Tijdens de redactievergaderingen wordt bekeken wat
er zoal aan inhoud is binnengekomen. Zo zijn er vaste
rubrieken als: ‘Ondernemers in Gijzenrooi’ en ‘Mijn
Buurtje’ en natuurlijk de bijdragen van de commissies
   en werkgroep. 

Puzzel
Vanzelfsprekend kijken we tijdens de vergadering
altijd kritisch terug op het vorige Zegje en
inventariseren we ideeën voor de volgende aflevering.
Frank van der Wielen is verantwoordelijk voor het
bijhouden van de informatie op de website. Willem
van Hoorn en Myriam Schrover leveren actuele
artikelen.
Na de vergadering is het de beurt aan Wim Corbeij.
Hij plakt en knipt alle stukken en foto’s tot een mooie
lay-out en dat is soms nog een hele puzzel. Vervolgens
stuurt Wim een proefaflevering naar alle redactieleden
(die nog op- en aanmerkingen kunnen mailen) en
daarna gaat het geheel naar de drukker. Het verdelen
van de Zegjes over de trouwe bezorgers is de laatste
stap voordat het blad bij u op de deurmat valt.   

Voor én van de bewoners
Wij weten dat het Zegje met veel plezier gelezen en

goed gewaardeerd wordt. Wat
ons nog rest is u van harte uit
te nodigen om ook eens een
inhoudelijke bijdrage aan het
Zegje te leveren door middel
van een eigen artikel of reactie
op een van de geplaatste
stukken. Het Zegje is immers
het informatieblad van de
bewonersvereniging
Gijzenrooi. Uw inbreng is van
harte welkom!

Myriam Schrover

Wij verzamelen reacties voor het volgende
Zegje.  De sluitingsdatum is 17 januari
2013. Redactie Gijzenrooise Zegje:       
communicatie@gijzenrooi.nl. 

(niet afgebeeld: Frank.)

Beja
Myriam

Käthe

Willem Wim

Evelyn
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Ondernemers in
Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in
Gijzenrooi gevestigde ondernemers

Creatief met vilt, dat schijnt de onderneemster
te zijn die wij vandaag gaan interviewen.
Heel bijzonder, wij kennen vilt alleen als
middel om ons parket tegen krassen te
beschermen. Wij van de redactie hadden nooit
gedacht aan de mogelijkheid vilt kunstzinnig
toe te passen. Op weg naar het Eijerven
hierover verder filosoferen is zinloos. We
laten ons verrassen in de wetenschap dat het
basismateriaal voor vandaag vilt zal zijn!
Betje Stevens ontvangt ons gastvrij met thee
en een zojuist gebakken, nog warm
appelflapje.

Betje, hoe heet je bedrijf?
‘Mijn bedrijfsnaam is “Heel je
Hart en Ziel”, maar op dit
moment gaat mijn aandacht
volledig uit naar de “dochter”
“Vilt voor Hart en Ziel”. Voor
“Heel je Hart en Ziel” gaf ik
Saswitha yoga lessen. Sinds een
jaar of 8 heb ik me helemaal
toegelegd op het werken met
vilt.’

Op het gevaar af dat prinses
Maxima deze vraag ‘een beetje
dom’ vindt, wat is vilt eigenlijk?
‘Vilt is bewerkte wol.’

En hoe maak je van wol vilt?
Betje heeft didactische
vaardigheden, dat zien we
meteen. Ze schat goed in, dat
wij gebaat zijn bij
aanschouwelijk onderwijs. Uit
de kast komt een hoopje ruwe,
vrij donkere wol. Zo ruw, dat

het nog sterk naar schaap ruikt. ‘Die ruwe wol moet
eerst gekaard worden’. We zijn genoodzaakt Betje te
onderbreken. Gekaard?

We worden gewezen op een kaardmachine die buiten
onder een afdakje staat. Een soort wringer met een rol
van spijkers (voor diegenen die het nog moeilijk te
bevatten vinden, een soort rond spijkerbedje). ‘Daar
moet de ruwe wol voor je kunt gaan vilten eerst een
aantal keren doorheen gehaald worden.’

En hoe gaat het dan verder?
‘Vervolgens ga je de gekaarde (= gekamde) wol met
zeep (groene zeep en wat olijfoliezeep) en warm water
bewerken. Dat wil zeggen, je gaat als water en zeep
zijn aangebracht zachtjes over de wol heen wrijven.
Dan ontstaat een krimpproces, dat is het eigenlijke
vilten. Je kunt een ondergrond van bijvoorbeeld zijde
gebruiken, maar ook alleen met de wol werken.’

Het lijkt ons een soort oud ambacht!
‘Dat is het zeker. Oorspronkelijk werd de techniek
beoefend in Mongolië en Turkije. De Mongoolse
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vrouwen maakten er tenten van. Misschien kennen
jullie de naam yurds wel. Die tenten waren dus van
vilt.’

Waarom ben je met vilt gaan werken?
‘Ik ben opgeleid als lerares tekenen en heb jarenlang
geschilderd. Het lastige bij het schilderen vond ik, dat
het werk eigenlijk nooit af was. Ik bleef maar nieuwe
verflagen aanbrengen. Toen ben ik overgeschakeld op
vilt. Daar heb je dat probleem niet, alle lagen maak je
vooraf in de losse wol en dan moet het hete water met
zeep eroverheen anders wordt het nooit vilt.’

Betje laat ons een prachtig boek met foto’s van haar werk
zien. Dat brengt ons haast automatisch op de volgende
vraag: Voel je jezelf meer kunstenaar of meer ondernemer?
Het antwoord verrast ons niet: ‘Veel meer kunstenaar.’

Je bent dus vilt-kunstenaar, maar doe je meer met deze
kennis?
Het resultaat is niet het belangrijkst. Het maken van
vilt is in feite een meditatief  moment. Het is heerlijk
om met het zachte en warme materiaal te werken. Dat
proces geeft mensen rust. We noemen het wel: je

zielekleed maken. Via het vilten maak je contact met je
ziel.’

Komen er ook weleens mannen op je workshop, vragen we
bijna tegen beter weten in.
‘Nee, het is echt een vrouwen-aangelegenheid. Dat is
het vilten van oorsprong ook. In Mongolië waren het
ook alleen de vrouwen die zich met vilten bezig
hielden.’

Wat voor soort reacties krijg je van je cursisten?
‘Ze vinden het een heel spannend proces. Als je
eenmaal met het water en de zeep bezig bent, lijkt het
of je de grip verliest. Dan moedig ik aan en zeg  alleen
maar “rustig blijven”. Daarna is er altijd de verbazing
en verwondering over wat er ontstaat. Je kunt een
kleed, maar ook een sjaal van het materiaal maken.’

Als wij zeggen ‘Vilt voor Hart en Ziel’ over 5 jaar, wat zeg
jij dan?
‘Over 5 jaar hoop ik de balans gevonden te hebben
tussen het kunstzinnige en het begeleiden.
Ik vind het prachtig als cursisten door het vilten bij
zichzelf uitkomen.’

Exposeer je wel eens?
‘Ja, daar ben ik de laatste 2 jaar heel actief mee bezig.
Dit jaar exposeer ik veelvuldig in het hele land. Zo
was mijn werk te zien bij Antropia in Driebergen, bij
het Academisch Genootschap in Eindhoven, ook hing
mijn werk afgelopen maanden op de school waar ik
aan verbonden ben, Sint Lucas in Boxtel (Betje is daar
docent visualiseren, red.). Tijdens de TU/e -experience
was ik ook enkele keren vertegenwoordigd in
samenwerking met animatiekunstenares Halina Witek.
Op dit moment exposeer ik in Centrum De Roos in
Amsterdam, nog tot half november te bezichtigen!’ 

Waar ben je als kunstenaar/ondernemer trots op?
‘Nou, op de levensboom die al twee keer in de
Catharinakerk is geëxposeerd (zie foto).
En trots ben ik ook op het feit, dat ik voortdurend
nieuw werk creëer. Ik merk dat ik steeds verder kom
en mezelf blijf ontwikkelen. Ik raak niet uitgeleerd.’

>>



Buurtpreventieteam
aanwezig bij
ZESKAMP.

Monique Elst wint preventie-quiz en mooie prijs.

Winnen doe je bij…? Buurtpreventie!
Op zondag 16 september was tijdens de ZESKAMP
ook buurtpreventie vertegenwoordigd.
Er was veel belangstellig voor het invullen van de
grote preventie-quiz. Zelfs van de kinderen, hoewel
sommige opgaven lastig voor hen bleken. Een
regelmatig terugkerende vraag was: ‘wat is een
bovenlichtje’  en  ‘wat wordt bedoeld met maximum
snelheid’. De kinderen bedachten ook hele originele
antwoorden.
Op de vraag: ‘ Waar hebben inbrekers een hekel aan’,
was het mooiste antwoord: ‘betrapt worden’ .
(Zal naar verwachting volgens Fred Teeven
inbrekersrisico zijn..).
Voor alle duidelijkheid, alleen de antwoorden: licht,

lawaai, goed hang- en sluitwerk of een blaffende hond
leverden punten op.
Veel deelnemers wisten niet, dat fietsers die van rechts
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Over verkopen gesproken, wat doet een vilten kunstwerk bij
benadering? (de kunstroof in de Kunsthal in Rotterdam
heeft net plaatsgevonden…).
‘Mijn kunst is heel betaalbaar zegt Betje vol
overtuiging. Je moet denken aan zo’n € 300,-- per
vierkante meter.’

Betje, jij moet aan de slag (inmiddels is cursiste
Barbara gearriveerd om te gaan werken aan het 3e
deel van een drieluik met zijden ondergrond), wij
hebben al heel veel informatie. Daarom onze laatste
vraag:

Stel, in ‘Tussen Kunst en Kitsch’  komt over 50 jaar een van
jouw vilten op tafel. De dienstdoende vilthistoricus roept
dan verrukt uit: ‘Dit is een nog heel gaaf werkje, een echte
Betje Stevens’, waar ziet hij dat dan aan?
Daar weet Betje meteen het antwoord op te geven: 
‘De vortex-beweging in het werk. Makkelijker gezegd,
een stromende beweging, die kenmerkend is voor
mijn kunst. Dat sluit ook perfect aan bij mijn motto:
“geef je over aan de stroom”.’

‘Geef je over aan de stroom’, wat een prachtige
metafoor. Een zin om nog eens aan terug te denken in
lastige tijden. Bij het verlaten van de kamer kijken we
nog even om en zien in de tuin een activiteit die we

nu in ieder geval begrijpen: Betje is met haar cursiste
aan het kaarden.
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komen op het Diepmeerven (ook van de fietspaden)
gewoon voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer!!
Wel bekend is inmiddels, dat de schuifpui het
kwetsbaarste gedeelte is van de woning. Met relatief
eenvoudige middelen is dit op te lossen!

Als u benieuwd bent naar de educatieve vragen van
de quiz, kunt u op de homepage van Gijzenrooi bij ‘
ZESKAMP 2012’  een link aanklikken en de
quizvragen en -antwoorden bekijken.
De 3 deelnemers die tijdens ZESKAMP de hoogste
score behaalden: Mariëtte Mooren, Maarten Verboord
en Monique Elst kregen vlak voor de prijsuitreiking
van Zeskamp een shoot-out vraag:
Hoeveel woninginbraken werden er in Nederland
gepleegd in 2011? Het juiste antwoord was 80.600.
Monique Elst kwam er het dichtst in de buurt en
ontving de prachtige hoofdprijs: een digitale

tijdschakelaar. Maarten Verboord en Mariëtte Mooren
moesten genoegen nemen met de troostprijsjes: een
digitale tijdschakelaar. Nuttige apparaten nu het weer
sneller donker wordt. Met name tussen 17.00 en 19.00
uur wordt er in de herfst vaak ingebroken in huizen
waarvan het overduidelijk is dat er (nog) niemand
thuis is.Dan is het heel verstandig  om via een
tijdschakelaar te zorgen voor licht in  uw huis (en daar
hebben inbrekers een hekel aan!).

Tenslotte nog een tip van straat-coördinator (Vlasven
en Gulbergsven) Alda Denneman:

Als er een collectant aan de deur komt, nooit de deur
open laten als u geld gaat halen.
Sommige mensen vinden het onbeleefd in de richting
van de collectant. Daarom een nuttige tip van Alda
Denneman.
Tip: Zorg voor een potje met wat muntjes in de hal.
Dan houdt u zicht op collectant en uw eigendommen!!

Buurtcoördinator preventie, Johàn Blaazer

Kalender met foto’s
buitengebied

Gijzenrooi
In het septembernummer van het Zegje is geschreven
over de fraaie kalender met foto’s van ons
buitengebied, gemaakt door Ine Frencken. 
Op verzoek heeft Ine nagevraagd, wat de prijs per
stuk wordt bij afname van 10 of meer stuks. Dat blijkt
inmiddels € 15,- . Het is natuurlijk! Een hele aparte

kalender… Voor wie geïnteresseerd is: kijk op de
website www.gijzenrooi.nl, rubriek Forum!
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Geslaagde Zeskamp
onder

een stralende zon!
Zeskamp met thema “Circus”
Op zondag 16 september jl. vond onder een stralende
zon alweer de 10e zeskamp in Gijzenrooi plaats. Dit
jaar met het thema “Circus”. 16 deelnemende teams
streden tegen elkaar op grote circusballen of in de
funslang. Ze probeerden zo snel mogelijk over de
trapezebaan te gaan en het Chinese porselein zo lang
mogelijk op de stokjes te laten draaien, of testten hun
evenwicht boven het zwembad. Door het heerlijke
weer was een nat pak niet erg. Het parcours op straat
werd op de pedalo’s zo snel mogelijk afgelegd. Het
spel met de pingpongballen werd met groot
enthousiasme gespeeld. Ook de volwassen teams
hebben een heel gezellige dag en veel plezier gehad.
Volgend jaar hopen ze op meer competitie van andere
volwassenen…!!
Was u er niet bij dit jaar? Dan heeft u echt iets
gemist…

Financiën 
Ondertussen was het gezellig op het terras. Deze dag
is vooral bedoeld voor ontmoeting met buurtgenoten.
Maar de omzet aan de bar hebben we ook hard nodig.
De organisatie maakt zich zorgen over de financiële
haalbaarheid van deze activiteit. Ieder jaar zakken we
verder in de rode cijfers. Omdat we dit geweldige
evenement voor de wijk willen behouden, gaan we
volgend jaar op zoek naar meer inkomstenbronnen.
Dit jaar waren we heel blij met de sponsorbijdrage van
Fysiotherapie Van Eijk (geld), Mammoet Sport en AH
(goederen). We hebben echter meer sponsors nodig.
Wellicht zijn er onder u ook, die met hun bedrijf onze
zeskamp willen sponsoren met geld en/of goederen?

Buurtpreventie
De commissie Buurtpreventie was aanwezig met een
informatieve stand waarin ook een quiz ingevuld kon
worden. Aan het eind van de middag was er een prijs
voor de 3 best ingevulde quizzen: een tijdschakelaar.
Leuk dat een commissie zich op deze manier
presenteerde op een goed bezocht evenement als de
zeskamp. De organisatie zou het leuk vinden als hier
volgend jaar navolging op komt!

Ballonnenclown en jongleerworkshop
In afwachting van de uitslag van de zeskamp konden
de kinderen genieten van een ballonnenclown die de
prachtigste ballonnen figuren voor hen maakte, of
deelnemen aan een jongleerworkshop. 
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Zatlapjes toch de winnaar bij de volwassenen
Helaas heeft de organisatie tijdens de prijsuitreiking
de beker voor de volwassenen aan het verkeerde team
gegeven. Na controle van de scores bleek dat De
Zatlapjes als terechte winnaars aangewezen hadden
moeten worden. Dat is nadien alsnog rechtgezet, door
de overwinning aan hen toe te kennen.
Dat nieuws is uiteraard met groot gejuich door het
team ontvangen. De 10e deelname van de Zatlapjes
werd eindelijk met de beker bekroond. Nooit eerder
wonnen zij de Zeskamp, terwijl ze -als enige team- aan
alle edities hebben deelgenomen. Omdat De Zatlapjes
op 16 september hun “minute of fame” hebben
moeten missen, zullen wij dit tijdens de volgende
editie van de Zeskamp zeker goedmaken! Hieronder
staat de volledige uitslag van de Zeskamp 2012.

Uitslag Zeskamp 2012

Jongste jeugd 8-11 jaar
L.O.L.'ers 63
De cool kids 59
TZN 54
Angry clowns 53
The Funny Clowns 50
De winnende apen 44
Zevende groepers huilen niet 36
De Leeuwentemmers 34

Jeugd 12-15 jaar
De Gansjes 61
Funny-Teens 55
De Hawaiaanse Banaantjes 55
FC Kip 52
Afro circus girls 51
Rode clowntjes 49

Volwassenen
De Zatlapjes 68
The Sixpacks 66

Volgend jaar inschrijving vóór de zomervakantie!
De inschrijving voor de volgende Zeskamp zal
vroeger zijn dan jullie gewend zijn! Voor de editie van
2013 willen wij om organisatorische redenen de
inschrijvingen al vóór de zomervakantie binnen
hebben! Houd dus goed het juni-Zegje in de gaten!!

Pizza en ijs
De dag werd afgesloten met heerlijke pizza van de
pizzabus van Toet Italia. Onze vaste ijscoboer Omer
zorgde voor een lekker toetje. En zo was het weer een
zeer geslaagde dag op het Buurtven. Dank aan de vele
vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze dag
mogelijk te maken!

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren
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De Boomklevers
(Gijzenroois
Kerstkoor)

Wie zijn dat nu weer hoor ik u denken?

Wel, vorig jaar heeft Anita van Grinsven het initiatief
genomen om de kerstliedjes bij de “Gijzenrooise
Kerstboom“ te laten zingen door mensen uit
Gijzenrooi, in plaats van een ingehuurd koor. Dus
werd er een zogenaamd gelegenheidskoor opgericht
van mensen uit Gijzenrooi, mensen die gewoon graag
zingen.
Vorig jaar gaf dit prille koor acte de présence bij de
feestelijke ontsteking van de boom aan het
Diepmeerven. 

We wilden graag een naam voor het koor en na wat
wikken en wegen is gekozen voor de naam “De
Boomklevers“.
Inmiddels zijn we met 25 enthousiaste vrouwen en
mannen aan het oefenen om op 7 december a.s. u weer
te laten genieten van ons nieuwe kerstrepertoire. We
repeteren onder de bezielende leiding van onze
dirigente Elly Admiraal; voor de muzikale begeleiding
zorgt Erik van Dijk.

Graag nodigen wij u uit om tijdens die feestelijke
ontsteking van de kerstboom op 7 december a.s. te
komen luisteren naar en te genieten van het koor  “De
Boomklevers“. Het zingen start om 19.35 uur.

Mocht u zin hebben om volgend jaar ook mee te doen,
dan kan dat natuurlijk. 

Namens “De Boomklevers”,
Truus van Vessem
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Mijn buurtje
Onze buurt wordt nu in deze tijd meer en meer een
buurt waar we snel doorheen gaan, verlangend naar
het warme en verlichte huis. De herfst en wintertijd
geven een heel andere dynamiek aan de buurt. Toch
gebeurt er van alles om ons heen. Er komen
activiteiten die ook licht met zich meedragen. Licht
dat gezellig genoemd kan worden. Kinderen met

lampionnen, lichtjes in de boom. Soms zelfs rondom
het huis en in de tuin. Gelukkig wel. Want op bezoek
gaan bij een buurtgenoot is niet altijd gemakkelijk in
het donker. We wonen in een bloemkoolwijk. Een
steeltje om binnen te komen en dan verder in dat
stukje van de stronk met uitwaaiers die naar links en
rechts uitwijken. En dat allemaal met huizen met
voortuinen. Gelukkig veel groen. Mooi. Maar kijk eens
naar uw brievenbus en de looproute ernaartoe. Dat is
in het donker soms een echt avontuur. Leef u eens in
om de postbode of, de nieuwe hype, de
pakketjesbrenger te zijn. Dat bezorgen kan soms best
een stukje beter. Zeker nu we meer en meer gebruik
maken van de mogelijkheid om in ons gezellige huis,
lekker warm en met veel licht via de computer allerlei
zaken te bestellen. Die we dan ook nog vlug willen
ontvangen. En dat moet dan meestal Slavonisch
gebeuren.
Service is een handreiking die we van twee kanten
moeten geven.

Riky Heijnen

BuitenBeter app.
Het komt regelmatig voor, dat we bij het bestuur
meldingen binnen krijgen van volle prullebakken,
paaltjes die niet goed staan, stoeptegels die los zitten
etc. Binnen het bestuur geven we deze punten door
aan de gemeente die ons meestal weer vraagt de
melding door te geven via de site van de gemeente.
Ervaring leert dat de gemeente redelijk snel reageert
om de melding op te lossen.

Sinds twee jaar heeft de gemeente echter een mooie
app (de BuitenBeter app) waarmee het erg eenvoudig
is meldingen aan de gemeente door te geven. Na het
downloaden van de BuitenBeter app kan er een foto
gemaakt worden van het probleem. Vervolgens wordt
de locatie vastgesteld en daarna kan de melding
meteen doorgestuurd worden naar de gemeente. 

Dus mocht u een scheve lantaarnpaal, een berg afval
of een kapotte stoeptegel zien in Gijzenrooi, aarzel dan
niet de app te downloaden en het probleem meteen te
melden bij de gemeente! Rechtstreeks bij het bestuur
melden hoeft niet meer (mag natuurlijk wel) en zo
zorgen we er met zijn allen voor dat we een mooie en
nette wijk houden.

Maarten Verboord, Secretaris

NB: De bestaande regelingen van een telefoontje plegen naar (040)
14040 of e-mailen via www.eindhoven.nl zijn ook nog van kracht!
(Redactie)
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Vrijwilliger worden
voor Home-Start of

doorstart,
iets voor jou?

De zomervakantie is weer voorbij. Vaak is dit een
periode waarin men gaat bedenken “Wat zal ik na de
vakantie eens gaan doen”. Bij een sportvereniging,
naar de volksuniversiteit of iets heel anders. 
Als deze gedachten bij u spelen dan is vrijwilliger
worden bij Humanitas mogelijk iets om ook eens
over na te denken. 

Home-Start en doorstart stelt u in staat om uw
ervaring in te zetten om gezinnen te ondersteunen. 
Wij bieden u vooraf een  training waarin zaken aan de
orde komen als communicatie, verschillende culturen,
waarden en normen en opvoeding.
Home-Start is gericht op gezinnen met kinderen
tussen 0 en 6 jaar oud.  
Doorstart is gericht op gezinnen met kinderen tussen 7
en 14 jaar oud. De ondersteuning is gebaseerd op
laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Wij denken dat ouders met de juiste ondersteuning
zelf in staat zijn om oplossingen te vinden voor hun
opvoedingsvragen. 
De ondersteuning kan eruit bestaan een luisterend oor
voor de ouders te bieden, aandacht en tijd te geven,
maar ook praktisch met het gezin actief zijn.
Bijvoorbeeld naar een speeltuin gaan met de kinderen
of naar het voetbalveldje, samen een boekje lezen of de
bibliotheek bezoeken. Op een ongedwongen manier
neemt het zelfvertrouwen van ouders en kinderen toe,
verbeteren vaardigheden van opvoeders en groeit hun

sociale netwerk.

Om onze vrijwilligersgroep uit te breiden zijn wij op
zoek naar mensen die zich een dagdeel per week voor
Humanitas Home-Start en doorstart willen inzetten.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die in Eindhoven of
Heeze/Leende of Veldhoven of Best ingezet willen
worden.Voor doorstart is het van belang dat
vrijwilligers ook buiten schooltijden gezinnen en
kinderen kunnen ondersteunen. 
Vrijwilliger worden kan als u zelf ervaring heeft met
het opvoeden van kinderen, een dagdeel per week tijd
heeft, goed kunt luisteren en belangstelling heeft voor
anderen.

Graag willen we u persoonlijk meer informatie geven.
Dit geldt voor personen die zich willen inzetten voor
dit programma als vrijwilliger, maar ook gezinnen die
een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen hierop
reageren.

Heeft u interesse neem dan contact op met:
Lucie Nijskens, Coördinator doorstart, Telefoon: 06-
303 00 125  / 040-206 5350.
E-mail: doorstart.ehv@humanitas.nl  
Of Ria van Bakkum, Coördinator Home-Start. 040-206
5350
E-mail: home-start.eindhoven@humanitas.nl                            

Kijk ook eens op de website:
http://www.humanitaseindhoven.nl/

Wij, een aantal fanatieke badmintonners tussen de veertig en
zestig jaar, zoeken versterking voor ons groepje op zaterdag-
ochtend. We spelen in de gymzaal van de 'Reis van Brandaan',
op de hoek Hezerweg/Kanunnikensven. We beginnen om
kwart over negen en houden een dik uur later op. We dubbelen
en spelen steeds één set. En we zouden nog wat versterking
kunnen gebruiken. 
Zin om te spelen of wil je gewoon een keer komen kijken? Je
bent welkom. Meer weten of aanmelden? 
Neem dan contact op met Marin van Rooij, tel. 2110007.
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Uitnodiging

Mooie start van
de kersttijd op

vrijdag 7
december

Zodra Sinterklaas het
land uit is, maken we
ons weer op voor de
kersttijd. Gijzenrooi en
Tivoli zullen weer de
handen ineen slaan om
samen te zorgen voor
een mooi begin van deze
periode.

Naar aanleiding van de vele
leuke reacties afgelopen jaar,
zullen een aantal vrijwilligers in
Tivoli de prachtige kerststal weer
gaan opbouwen. We nodigen u graag uit
om de kerststal deze avond of in de aanloop naar de
Kerst te komen bezoeken!

Kinderen kunnen op 7 december bij de
kerststal een kleurplaat inleveren en

een mooie prijs winnen. Wil je
meedoen? Download de

kleuplaat op
www.gijzenrooi.nl.

Daarnaast hebben we
afgelopen jaar voor het
eerst van ons eigen
Gijzenroois kerstkoor
mogen genieten. Onze
muzikale wijkgenoten zijn
tegenwoordig bekend
onder de toepasselijke
naam de “Boomklevers”.

Met veel enthousiasme zijn
de Boomklevers druk aan

het repeteren om samen met
u de kerstperiode muzikaal in

te luiden.

Kortom, een Stratums onderonsje
waarbij het vooral draait om gezellig

samenzijn, onder het genot van kerstzang,
glühwein en chocomel. 

Programma:
18.30 uur: Samenkomst bij de kinderboerderij waarbij iedereen kan meezingen met het kinderkoor ‘de

Stratumse nootjes’. Ondertussen wordt er chocolademelk met wat lekkers uitgedeeld. Vergeet
niet de kleurplaat in te leveren!

19.00 uur:   De kerststal bij de kinderboerderij wordt feestelijk onthuld. Daarna worden de winnaars van de
kleurwedstrijd bekend gemaakt.

19.30 uur:   Gezamenlijk vertrek naar het Diepmeerven voor de feestelijke ontsteking van de kerstboom
19.35 uur:   De kerstboom aan het Diepmeerven wordt feestelijk ontstoken waarbij de Boomklevers zorgen

voor de muzikale omlijsting.
19.45 uur:   Gezellig samenzijn met een glas glühwein of chocolademelk rond de boom waarbij iedereen

zich kan opwarmen bij de brandende vuurkorven.

Wij nodigen u van harte uit om de kerstperiode samen met andere bewoners van Tivoli en Gijzenrooi in te
luiden!

De kerststal en de boom zijn van 7 december tot begin januari te bezichtigen.

Namens Tivoli: Ria Kinderdijk
Namens Gijzenrooi: Maarten Verboord
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Even voorstellen:
Mijn naam is Evelyn Leenen, ik mag vanaf september
de posters maken voor de publicatieborden in de wijk.
Ik woon samen met Joost en onze dochters Iris en
Marleen in het Raatven.
Toen ik de oproep voor een postermaker in het juni
Zegje zag staan, heb ik vrijwel meteen gereageerd. 
Ik mag graag internet afstruinen naar leuke plaatjes en
bijzondere lettertypes, om ze te gebruiken voor kaftjes,
rapporten, layouts, uitnodigingen
enz. 
Voor het drukwerk heeft de BVG
een goed adres, waar ik mijn
ontwerpjes digitaal kan aanleveren.
Binnen één werkdag worden de
posters thuisbezorgd, tegen een zeer
scherpe prijs. Veel werk heb ik er
eigenlijk niet aan. 
Hopelijk worden er nog veel
activiteiten in de wijk georganiseerd,
dan heb ik er nog een paar leuke
klussen bij.

Mijn naam is Käthe Schilders, ben 59 jaar en sinds
begin juni woon ik  -naar volle tevredenheid- aan het
Schaapsloopven. Omdat ik graag betrokken wil zijn in
mijn nieuwe wijk, reageerde ik op de oproep voor
medewerking aan het Zegje. Mijn hobby’s zijn: lezen,
studeren (studie Cultuurwetenschappen aan de Open
Universiteit), wandelen en fietsen. Ook ben ik
voorzitter van de Eindhovense afdeling van

Books4life. Dit is een landelijke
organisatie die 2e hands boeken
verkoopt. De opbrengst gaat naar
Goede doelen.
Laten we hopen op veel woongenot in
Gijzenrooi  en een fijne samenwerking
met het team van het Zegje.

Geheugenproblemen
(van sector

communicatie
gemeente Ehv)

Ondersteuning bij beginnende geheugenproblemen
De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met
partners drie voorzieningen ontwikkeld voor
mensen met beginnende geheugenproblemen: het
Geheugensteuntje, de Geheugenbieb en de
Geheugentelefoon.

Geheugentelefoon
Bij de geheugentelefoon van Welzijn Eindhoven
kunnen ouderen, familie en mantelzorgers terecht met
vragen over geheugenproblemen. Het
telefoonnummer van de Geheugentelefoon is: 040 -219
37 00.

Geheugensteuntje
Bij het Geheugensteuntje in Vitalis Vonderhof kunnen
geïnteresseerde ouderen, mantelzorgers en
professionals informatie krijgen over beginnende
geheugenproblemen en dementie. Ouderen kunnen
hier in een gespreksgroep ervaringen uitwisselen en
maandelijks worden er themabijeenkomsten
georganiseerd. 
Het geheugensteuntje is te vinden in Vitalis
Vonderhof, Bernardplaats 1 in Eindhoven. Het
telefoonnummer is: 040-2591491 (bereikbaar tot 19.00
uur).

Geheugenbieb
De Geheugenbieb
is een reizende
bibliotheek. Dit
mobiele
informatie-,
advies- en ondersteuningspunt staat wisselend in de
bibliotheekfilialen in Eindhoven en omgeving.
Informatie over de locaties van de geheugenbieb is te
vinden op  www.bibliotheekeindhoven.nl.


