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Activiteitenkalender
30 maart Paaseieren zoeken.
9 juni Biodiversiteits markt (OVB).
26 juni Midzomeravond.
15/22 september Zeskamp.
20 oktober Bordspellenmiddag.
10 november Lampionnenoptocht.
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering, Steunpunt de Jaguar, Jaguarstraat 2 

Datum : Donderdag 11 april 2013
Welkom/koffie : 19.30 uur
Aanvang vergadering : 19.45 uur
Einde : 22.00 uur

1 Opening 
2 Mededelingen
3 Goedkeuring notulen ALV 11 april 2012 (zie Zegje juni 2012 en www.gijzenrooi.nl)
4 Jaarverslag 2012 (zie Zegje maart 2013 en www.gijzenrooi.nl)
5 Goedkeuring aanpassing structuur bewonersvereniging
6 Aftreden en (her)benoemen voorzitter
7 Verslag kascommissie 2012, benoeming kascommissie 2013 en décharge penningmeester 

en bestuur over het jaar 2012
8 Goedkeuring begroting 2013
9 Toelichting door commissies
10 Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement (nieuwe structuur en criteria 

bijzonder lidmaatschap)
11 Presentatie Ton van Schaik bewonersplatform Stratum
12 Rondvraag
13 Sluiting

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

Bestuur Bewonersvereniging

Herverkiezing Bestuursleden bewonersvereniging Gijzenrooi
In de statuten van bewonersvereniging Gijzenrooi is bepaald dat bestuursleden een zittingsperiode
hebben van twee jaar. Na twee jaar kunnen zij herkozen worden voor wederom een periode van
twee jaar.

In 2013 is onze voorzitter Peter Hans Unk aftredend en herkiesbaar.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de ALV van 11 april melden bij het bestuur. Omdat Peter Hans
Unk herkiesbaar is, dient u 10 handtekeningen van leden te hebben om u verkiesbaar te stellen.

Maarten Verboord, secretaris

ALV
2013           .

Een winterse
wandeling.

Kerstboom
ontsteking.

De wandel-
schoenen aan.

Gijszheid komt
met de jaren.

Gijzenrooi:
vroeger.....

Beeldende kunst
in Gijzenrooi.

Ondernemen
in Gijzenrooi.

Jaarverslag
2012.

Paaseieren
zoeken!
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Een
winterse wandeling

Er ligt een pak sneeuw; een goed moment om een
wandeling te maken door de natuur. Daar hoef ik
vanuit Gijzenrooi niet ver voor te gaan.
Het fragiele laagje sneeuw op alle takken van bomen
en struiken vormt prachtige beelden. De akkers liggen
er maagdelijk bij,  met uitzondering van een honden-
of konijnenspoor hier en daar.
Wanneer ik op de onverharde paden loop hoor ik een
groepje vogels. Het zijn een stuk of vijf vinkjes die
voortdurend contact met elkaar houden door zachte
piepgeluidjes te maken. In deze tijd van het jaar
moeten ze er beslist voor zorgen dat ze elkaar niet

kwijt raken. Ze struinen de overblijfselen van de
bloemen en struikenrijen af naar enkele zaden en
andere lekkere hapjes. Later zie ik nog een groep
groenlingen. Ze zijn wel met vijftien stuks en
gedragen zich net zo als de vinkjes.
Op sommige plekken zie ik een merel flink bezig om
de bladeren onder de sneeuw vandaan te halen. Ook
die is op zoek naar van alles wat eetbaar is. Het
geritsel wat dit normaliter met zich meebrengt is nu
nauwelijks te horen. De sneeuw dempt alle geluidèn.
Het is heerlijk stil. 
Een roodborstje maakt dankbaar gebruik van zo’n
omgewoelde plek. Met zijn korte dunne snaveltje en
ranke pootjes is hij (of is het een zij? Vrouwtje en
mannetje roodborst dragen hetzelfde verenkleed) niet
in staat om zelf door de sneeuw heen te komen. Altijd
handig wanneer je een sterke buurman hebt. Op maar
30 cm afstand van mij vandaan blijft hij gewoon
doorgaan met zoeken, terwijl hij mij wel steeds goed
in de gaten blijft houden. Hij komt uit noordelijke
landen om hier te overwinteren. De roodborstjes die
hier in de zomer zitten zijn naar het Zuiden getrokken.
Het prachtige vogeltje zet zijn veertjes ietsjes uit. Niet
om indruk op mij te maken, maar om net iets meer
lucht toe te laten tussen z’n veertjes  en zo zichzelf te

isoleren. Opeens vliegt hij weg. Ik hoor iemand luid
praten. Het is een eenzijdig gesprek van een
wandelaar die druk aan het telefoneren is. Ik vraag
mezelf af waarom veel mensen tijdens een
telefoongesprek vaak harder praten dan in een
gewoon gesprek. Zouden ze toch de werkelijke
afstand enigszins willen overbruggen? Hij realiseert
zich kennelijk niet dat ik helemaal niet hoef te weten
waar hij zich aan ergert op zijn werk! 
Zo snel als ik kan loop ik een andere richting in. De
sneeuw heeft echt een deken over het landschap
gelegd en zorgt ervoor dat de grond minder bevriest.
De mollen maken daar ijverig gebruik van door
molshopen op te werpen, die helemaal boven het
sneeuwniveau uitkomen.
De kraaien vliegen heel stil door de lucht, speurend
over het landschap. Heel anders dan enkele Vlaamse
gaaien die luid krijsend tussen de takken van bomen
en struiken op zoek zijn naar eikels om te verorberen.
Zij worden ook wel “eikel-ekster” genoemd omdat ze
daar zo dol op zijn. 
Midden op het pad ligt een grote hondendrol!
Gelukkig stap ik er net niet in, mede doordat hij erg
opvalt in de sneeuw. Hij is overigens wel een stukje in
de sneeuw gezakt (…en vergeten door de
hondenbezitter?) 
De paarden die ik tegenkom hebben een dikke
wintervacht. Ze krabben met hun hoeven de sneeuw
weg en knabbelen aan het beetje gras dat ze nog
kunnen vinden. Zij hebben de luxe dat ze gevoerd
worden.
Geen eekhoorn gezien deze keer. Die zitten als het
goed is lekker in een warm winterhol en houden rust
tot het weer het toelaat om op zoek te gaan naar de
wintervoorraad die ze eerder aangelegd hebben. Wist
u dat dit knaagdier een fantastisch geheugen heeft
voor alle verstopplaatsen die het daarvoor gekozen
heeft? Bovendien is het een slim dier wat zich ook
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NLdoet 2013: heel
Eindhoven doet mee!

Op 15 en 16 maart 2013 steken vele
maatschappelijk betrokken Nederlanders de
handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is
de grootste vrijwilligersactie van Nederland,
georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of
ken je een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of
activiteit? Of heb je zin om samen met
collega’s, vrienden of teamgenoten bij een
organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee
met NLdoet.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale
initiatieven. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds
jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving
en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Om tijdens
NLdoet in Eindhoven meer mensen op de been te
brengen, bundelen de Eindhovense intermediairs
Samen voor Eindhoven, Vrijwilligerspunt en Stichting
Present hun krachten. Samen voor Eindhoven
verbindt vanuit hun kernwaarden verbinding,
samenwerken en inspireren het bedrijfsleven met de
samenleving. Vrijwilligerspunt zorgt voor voldoende
enthousiaste, goed toegeruste individuele vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties, zodat de vrijwillige inzet
in Eindhoven versterkt wordt. Stichting Present slaat

een brug tussen mensen die aan de ene kant hulp
behoeven en aan de andere kant mensen die hulp
willen bieden. Dit  d.m.v. eenmalige, afgeronde
praktische of sociale projecten.

Samen aan de slag
Overal in Eindhoven zijn leuke vrijwilligersactiviteiten
te doen. Het opknappen van een clubhuis, een
dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit
met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze klussen
vind je vast en zeker een mooie activiteit die je samen
met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben
je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld
je aan op www.nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe
activiteiten bij!

Een klus te klaren? 
Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans
om elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen
betekent extra handen, nieuwe netwerken en
naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus
te klaren of wil je tijdens NLdoet net dat beetje extra
doen? Meld je klus dan aan op www.nldoet.nl. 

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws
en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet
activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl.

Noot van uw redactie: er is nu maar kort tijd, maar
volgend jaar is de actie er weer!

-PERSBERICHT-

bewust is van zijn omgeving en die zelfs andere dieren
kan misleiden. Uit onderzoek is gebleken dat 20
procent van de gaten die ze maken leeg zijn. De
intelligente diertjes graven vooral ‘nepvoorraden’ in
als ze het idee hebben dat ze bekeken worden.
Prachtig toch! 
Als laatste van deze wandeling bekijk ik enkele
overblijfselen van verlaten spinnenwebben. Er kleven
uiterst minuscule sneeuwvlokjes aan. De makers zitten
op een beschut plekje tussen takken, bladeren of

spleten. Vaak onder een dicht spinsel om zichzelf te
beschermen. De meeste spinnen zijn in een toestand
waarin alle levensverrichtingen tot een minimum zijn
beperkt. De spin teert tijdens deze ‘stille’ periode in op
de gedurende de zomer in het lichaam aangelegde
voorraden.
Het was een heerlijke wandeling. Op naar de warme
chocolademelk.

Corinne de Bijl, commissie duurzaamheid 
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Kerstboom Ontsteking

Eind september zijn we begonnen met de
eerste voorbereidingen voor de kerstboom
ontsteking. Ons eigen Gijzenroois kerstkoor
“De Boomklevers” heeft hierbij de meeste tijd
in de voorbereiding gestoken. Onder leiding
van Elly Admiraal en met muzikale
begeleiding van Erik van Dijck is er 7 keer
gerepeteerd. Zo is er hard gewerkt om het
huidige repertoire muzikaal goed onder de
knie te krijgen. En de eerste repetities voor
volgend jaar zijn alweer bijna ingepland!

Ook een aantal inwoners van Tivoli is weer hard in de
weer geweest om ook dit jaar een mooie kerststal te
bouwen. Ieder jaar worden er verbeteringen
aangebracht en wordt hij weer mooier.

Op de dag zelf was scouting Père Kersten (die we
wellicht vanaf volgend jaar in onze wijk mogen
verwelkomen) op tijd aan het opbouwen. Nieuw dit
jaar was namelijk de prachtige tent waaronder het
koor stond. Berry Murray was er met 4 man van de
scouting om de tent op tijd klaar te hebben staan.

De viering startte bij de kerststal van Tivoli. Daar heeft
het kinderkoortje van Tivoli de eerste kerstliedjes van
dit jaar gezongen. Ook de nodige wijkgenoten waren
bij Tivoli aanwezig. Goed om te zien omdat we deze
kerstactiviteit samen met Tivoli organiseren en
integratie met onze buren belangrijk is.

Rond 19.30 uur klonken de warme klanken van de
“Boomklevers”. Na het eerste lied “Oh Eikenboom”
werd de kerstboom feestelijk aangestoken. Onder het
genot van warme chocolademelk en glühwein hebben
de toehoorders een half uur lang van de Boomklevers
kunnen genieten en gezellig met de wijkgenoten
kunnen bijpraten.

Zoals u wellicht gezien heeft, waren er dit jaar de
nodige lampjes in de boom kapot. Omdat we volgend
jaar nieuwe verlichting in de boom hangen, hebben
we besloten de kapotte peertjes niet meer te
vervangen. Vanaf volgend jaar hopen we dat er mooie
duurzame verlichting in de boom hangt.

Kortom een geslaagde ontsteking en we zien u graag
volgend jaar (weer) onder onze eikenboom!

Namens het bestuur van de bewonersvereniging,

Maarten Verboord
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Wedstrijd:
Maak een insectenhotel

Doe mee aan deze ludieke wedstrijd!

Maak een insectenhotel en win een leuke duurzame
prijs. 

Hoe doe je mee?
Plaats een zelfgemaakt insectenhotel in je tuin.
Maak er maximaal 3 foto’s van en mail die naar:
duurzaamheid@gijzenrooi.nl
Schrijf er je naam, adres, leeftijd en de maten van het
insectenhotel bij. 
Doe dit voor 26 mei.
De commissie Duurzaamheid gaat alle ingekomen
mail goed bekijken en bepaalt een prijswinnaar. De
bekendmaking en de prijsuitreiking zijn op zondag 9
juni 2013.

We hopen dat jullie enthousiast meedoen en wensen
jullie heel veel succes.

Commissie Duurzaamheid

De wandelschoenen aan……..

We zijn bevoorrecht met zo’n prachtig natuurgebied
naast de deur! Bewoners van Gijzenrooi maken
veelvuldig gebruik van dit gebied om de benen te
strekken, de natuur te beleven, een frisse neus te
halen, te sporten, etc.
Een deel van dit gebied is van Brabants Landschap.
Bij voldoende animo organiseren wij een wandeling.

Deze wandeling is onder leiding van Mari de Bijl
en/of Ciel Broeckx. 
Mari de Bijl is de gebiedsbeheerder van Brabants
Landschap. Misschien kent u hem van de rubriek
“Spinsels” die hij schrijft voor de zaterdageditie

Spectrum van het  ED. Hij kan u tijdens een
wandeling vertellen over de geschiedenis, de
beheeraspecten, planten en dieren (projecten) en
plannen voor de toekomst van dit gebied.  
Ciel Broeckx is actief IVN lid en wandel/natuurgids in
Heeze-Leende. Zij kan o.a. veel informatie geven over
de biodiversiteit en eten uit het wild. 

De wandeling is op zondag 14 april, start om 10.00
uur en zal ongeveer 2 uur duren. Kinderen zijn ook
welkom.
Aangezien de wandeling in het onverharde deel gaat
plaatsvinden is het aan te raden om goede
wandelschoenen aan te doen. 
Hebt u een verrekijker? Neem die dan mee. 

Zin om mee te gaan? Geef dan op met hoeveel
personen u komt. 
Doe dit voor 8 april via duurzaamheid@gijzenrooi.nl.
U ontvangt dan bericht van ons of de wandeling
doorgaat en waar het vertrekpunt is.
We zien u graag op 14 april. 

Corinne de Bijl, commissie duurzaamheid
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Gijszheid
komt met de
jaren
Of het nou de om burger aan een
overheidsloket gaat of om de klant
in een winkel, er begint een
inzicht over hem te dagen, lieve
wijkgenoten. Het besef namelijk:
hoe meer je hem pampert, hoe
ontevredener hij wordt. Plat
gezegd: behandel hem als een
verwend kind, dan gaat-ie zich
nog zo gedragen ook. 
Een vorig parlement heeft
bedongen dat we, boven een
bepaalde vertraging, bij de NS ons
reisgeld kunnen terugvragen.
Niemand is er blijer van
geworden. En zeker niet rijker.
Maar het heeft wel een platvloerse
‘blame en claim cultuur’ in de
hand gewerkt. Een supermarkt
adverteerde ooit: ‘Staat u met 3 in
de rij, dan openen wij er een
kassa bij’. In plaats van dat het de
klanten het gevoel gaf verwend te
worden door de betreffende
grootgrutter, heeft het uitsluitend
meer ontevredenheid opgeleverd. 
Ik heb ooit een man moeten
sussen aan de kassa. Giftig was-
tie. Briesend! “Waar blijft die extra
kassa nou?!?” Stelt u het zich
voor: een winkelwagen zo vol dat
het in sommige
ontwikkelingslanden een half
jaarinkomen zou
vertegenwoordigen. En dan
helemaal opgefokt omdat-ie even
moet wachten: “Maar ik heb er
wel recht op meneer, kijk maar,
daar staat het!”. 
Ik moest aan dat voorval
terugdenken toen er pas een
gemeentelijk rondschrijven op de
deurmat lag. En ik raakte in een
negatieve denkspiraal. Op zich
was het gegeven heel aardig. De

gemeente gaat de bosgordel
tussen Gijzenrooi en Riel
uitdunnen. Om zo de
overblijvende vegetatie meer
groeikans te geven. En die
circulaire informeerde de wijk
hierover. Fatsoenlijk bestuur noem
ik dat. Er werd zelfs een
rondleiding aangekondigd
gedurende welke iemand tekst en
uitleg zou verschaffen. 
Maar ik schoot in de stress. Ik
kreeg beelden binnen waarin
enkelen, bij gebrek aan een echt
probleem, die wandeling gingen
gebruiken om eindeloos te gaan
neuzelen over welke boom nou
wel en niet zou moeten
verdwijnen. “Ja, maar mijn hond
plast altijd tegen deze boom. Als
die wordt omgezaagd dan raakt
Blaffo van de wap”. Dat niveau.
Dat de gemeente uiteindelijk zo
ongeveer per boom tot aan de
Hoge Raad toe zou moeten
procederen om het recht hem te
kappen.
Ik wist dit sombere
gedachtentreintje gelukkig snel te
stoppen. Ik realiseerde me: dit is
Gijzenrooi! Hier
wonen
welwillende,
weldenkende
mensen. Als ze
al naar die
rondleiding
komen, dan is
dat uit
betrokkenheid en
oprechte
belangstelling.
En toen had ik
weer ruimte in
mijn hoofd om
de aardige
kanten van de
zaak te bezien.
De bosgordel is
volwassen
geworden!
Gijzenrooi is
volwassen!!! 
Ik behoor tot de

vroege bewoners van onze wijk,
moet u weten. Voorjaar 1991 zijn
we hier neergestreken. Het deel
binnen het Diepmeerven was toen
hoofdzakelijk een kaal stratenplan.
Daarbuiten niets dan weilanden en
maisvelden. Ik heb de bosgordel
zien planten en zien groeien. Ik
zag hier een generatie kinderen
geboren worden, opgroeien en
vertrekken naar werk of studie.
Al terugkijkend realiseer ik me dat
ik eigenlijk heel tevreden ben met
onze wijk. Met het karakter ervan
en met wat er gebeurt. Het leven
is hier zo kwaad nog niet, als u
mij kunt volgen. En kijk nu toch
wat er gebeurt: ik voel mij
verwend en toch schiet ik niet in
de zeur-modus. Ik ben tevreden
en ik ga toch niet zitten jengelen
om meer en om beter.
Zou het de naderende lente zijn?
Of ben ik wellicht de unieke
drager van de posimistische
eigenschap ‘Gijszheid’? Wie zal het
zeggen?

Gijsz
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Gijzenrooi als weiland
en zandpad

Als ik Ria Kinderdijk uit Tivoli voorstel om haar wat
vragen te stellen over het boekje ‘Tivoli van Geldrop naar
Eindhoven’, reageert ze meteen enthousiast. Aanleiding is
het 40 jarig bestaan van Tivoli als wijk van Eindhoven.
Tivoli is tenslotte onze ‘buurwijk’ en in het boekje is ook
sprake van Gijzenrooi, zoals dat er toen uitzag. Ria heeft
voor het interview haar vriendin Ria Llera-Terburg
uitgenodigd, die het schrijven van de tekst van het boekje
voor haar rekening nam. ‘In huiselijke kring heet ik Rietje’,
zegt ze gelukkig. Om verwarring te voorkomen, beschouwen
we dit stukje in het Zegje ook even als huiselijke kring.  

Status aparte
Ria kreeg het idee voor het boekje en werkte dat
verder uit met Rietje, Annegien de Jonge en Wil van
den Tillaart van de Stichting Tivoli i lov iT. De
werkgroep kreeg feedback van Ivonne de Valk van
Welzijn Eindhoven en subsidie van het Buurt- en
Cultuurfonds .
Ria en Rietje gingen de wijk in om mensen te vragen
of ze wisten hoe Tivoli ontstaan was, hoe zij het
wonen in Tivoli ervaren en of zij nog herinneringen

hadden aan vroeger. Jazeker, hadden ze die!
Sommigen gaven hun fotoboeken mee en vertelden
honderduit over de tijd dat Tivoli nog een dorp op
zich was. ‘Dat is het trouwens nog’, zegt Rietje, ‘Tivoli
heeft een status aparte. Iedereen kent elkaar en we
weten wat we aan elkaar hebben’. Ria geeft aan dat
ook jongeren meegewerkt hebben aan de interviews
en zij zich erover verwonderden dat Tivoli vroeger bij
Geldrop hoorde. Ria: ‘De overgang ging indertijd in 1
seconde, zonder het inpakken van verhuisdozen. Op
31 maart 1971 hoorde Tivoli nog bij Geldrop en op 1
april 1972 waren we ineens inwoners van Eindhoven’. 

Snoep aan huis
De oorsprong van Tivoli ligt nog verder terug. In 1929
had Philips goedkope grond nodig en is men
begonnen met bouwen van huizen voor de
werknemers. In de wijk waren lange tijd veel winkels:
zoals een houtwinkel en een drukkerij. Ook
verkochten er mensen ‘snoep aan huis’. Op 20 januari
2013, bij de officiële presentatie van het boekje, zijn
ook foto’s te bewonderen. Helaas is die datum al
verstreken bij het uitkomen van dit Zegje. Het boekje
is nog wel te koop bij de info-winkel In Tivoli voor
slechts 3 euro (vanwege de subsidie). 

Uitzicht kwijt
En hoe zit het dan met het ontstaan van het
aangrenzende Gijzenrooi? Bij die vraag kijken Ria en
Rietje wat bedenkelijk. Rietje: ‘Eerlijk gezegd waren
we niet zo heel erg blij met de bouwplannen, want
daardoor raakten we ons mooie uitzicht kwijt’. En dat
is waar! Op de foto’s van ‘voor Gijzenrooi’, zie ik
landelijke vergezichten met boerderijen en zelfs een
dennenbos. Ria en Rietje herinneren zich nog goed dat
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Verwacht op woensdag 26 juni 2013: 

Midzomeravondfeest
Een zwoele zomeravond….
Op het Buurtven staan de statafels klaar, de glazen
worden gevuld met een biertje, een wijntje of
limonade: Gijzenrooi gaat “Midzomer” vieren.
Er klinkt muziek en op het grasveld is een mooi
verklede dame bezig om de kinderen te schminken. Ze
mogen allemaal kiezen; word ik een fee, een stoere
piraat of zomaar een prachtige prinses?
Aan de rand staat een ijscokar en midden op het
grasveld laten jongleurs hun kunsten zien. En als je
wilt, leer je misschien wat trucs van hen.

Vakantieplannen worden uitgewisseld. Het belooft een
prachtige zomer te worden. Dit midzomeravondfeest
is nog maar het begin. We hebben vanavond alle tijd,
het is haast vakantie en het wordt vannacht bijna niet
donker.

Om 22.00 uur komen de spelers van de Ariënsgroep
ons vermaken. Ze bestaan nu 50 jaar en willen dat
samen met onze buurt vieren met een speciaal

toneelstuk voor jong en oud. 
En daarna… wel, dan drinken we nog wat en
verheugen ons op alles wat deze zomer nog zal
komen.

Zet 26 juni in je agenda, we zien je daar vanaf 20.00
uur op het Buurtven.

Esther Schobbe
Truus van Vessem
Erik van Dijck
Janco Rampart

je kon crossen op het zandpad aan de rand van waar
nu Gijzenrooi is.
De vader van Ria maakte er indertijd een prachtige
foto van een koe van boer Leyten.
Rietje geeft aan dat het echt een boekje van henzelf is
geworden, met verhalen en foto’s van de eigen
mensen uit de wijk. Het geheel is bovendien
professioneel uitgevoerd met mooie lay-out en
handzaam formaat. 

Als ik afscheid neem, legt Ria me nog even de
indeling van haar huis uit. Er is nog veel in de
oorspronkelijke staat gebleven en daar hecht ze aan.
Het verwondert me dan ook dat in de gang
verhuisdozen staan. Die blijken echter de poppen van
de kerststal bij de bokkentuin te bevatten. Ria draagt
zorg voor het onderhoud van de kleding.
Zeer indrukwekkend wat de dames voor elkaar
kregen m.b.t. het vastleggen van de geschiedenis van
hun wijk. Ik hoop dat veel Gijzenrooiers dit unieke
boekje kopen. Dan kunnen we zeggen: Gijzenrooi in
vriendschap verbonden met Tivoli!

Myriam Schrover

Wij verzamelen graag reacties voor het volgende Zegje. De
sluitingsdatum is 28 april 
Redactie Gijzenrooise Zegje: communicatie@gijzenrooi.nl. 
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Beeldende kunst in
Gijzenrooi

Lopend door Gijzenrooi valt mij vaak het artistiek
verlopend stratenplan (geeft soms ook aanleiding tot
verdwalen) op. Een kunstwerk, in welke vorm dan
ook, ontbreekt echter. Wat hier de reden van kan
zijn, is mij vooralsnog een raadsel. In de
aangrenzende wijken Tivoli en Putten wordt het oog
wel gestreeld door fraaie vormen die goed
harmoniëren met het karakter van de betreffende
wijken. Ik spreek hier over met Marjolijn
Mandersloot en Hans van Eerd, de makers van ‘de
Vlam van Tivoli’ en het kunstwerk in Putten.

Mooi van buiten, warm van binnen
Marjolijn Mandersloot ontwierp in 2001 het fraaie
bronzen beeld ‘de Vlam van Tivoli’ tegenover de
Jaguar. De plaats is zó gekozen dat het beeld direct
zichtbaar is als je Tivoli binnenkomt. De Vlam staat

symbool voor de multiculturele wijk Tivoli: mooi van
buiten en warm van binnen. Het beeld geeft hiermee
uitdrukking aan de onderlinge binding in deze
volkswijk. We zien een vrouwelijk onderlichaam, dat
ondanks de naaktheid en de bijzondere pose geen
obscene uitstraling heeft. Dat heeft te maken met de
sterk afgeronde vormen zonder erotische betekenis.

Lopend vuurtje
In plaats van het bovenlichaam is er een goudkleurige
vlam die het beeld een symbolische en humoristische
betekenis geeft. Je kunt volgens Marjolijn denken aan
een lopend vuurtje dat staat voor nieuws dat snel de
ronde doet in een volkswijk. Ook staat de vlam, die ’s
avonds gloeit, symbool voor huiselijke gezelligheid
zoals van een open haard of brandende kaars. De
Vlam wordt daardoor een veilige plek waar iedereen
graag naar terugkeert en die de buurtbewoners bijeen
brengt. Het beeld is ooit beklad geweest en weer
keurig hersteld. Onlangs was het bovenste gedeelte
van de Vlam verdwenen, maar gelukkig straalt het
beeld nu weer in volle glorie. 

Smal en verticaal
Een heel ander ontwerp staat in Putten. Kunstenaar
Hans van Eerd loopt, alvorens hij begint, rustig op zijn
eentje door de wijk. Daarna maakt hij foto’s vanuit het
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standpunt van het beeld naar de omgeving toe en
andersom. Het daarna gemaakte kleine model zet hij
in zijn gemaakte foto’s. Zo krijgt hij een idee van de
werking van het beeld in de omgeving. De
bewonerscommissie van Putten, de wijkbewoners
hadden zelf het idee voor dit beeld, kwam kijken in
zijn atelier. De commissie heeft uiteindelijk gekozen
voor het eerste ontwerp van Hans. De wijk Putten
heeft een open karakter met veel doorkijkjes, groen en
bomen. Het is een wijk van ruimte en rust. Het moest
dus een smal, verticaal beeld worden, ook in verband
met het verkeer dat aan beide zijden langs rijdt en
vanwege de plaats van het beeld in de wigvormige
brink. 

Altijd even kijken
Hans ziet het beeld als een baken gedragen door de
buurt, vandaar de twee zittende figuren die een open
poort op handen dragen. Bovenop de poort staat een
halve bol van gepolijst brons als symbool voor de
eenheid in de buurt en op de halve bol een
vogelachtige, gevleugelde figuur. De houding van de
vogel is trots als bekroning van het tot stand komen
van deze bijzondere wijk. Als Hans in de buurt is, gaat
hij er altijd even heen om te kijken.
Ik vroeg Hans hoe het komt dat als je het beeld van
dichterbij wilt zien, je er moeilijk bij kunt komen. De

begroeiing is bewust doorgetrokken tot voor het beeld
dat op deze manier beter uitkomt en het is ook
veiliger met het oog op diefstal.

Met andere ogen
Bekijk, na het lezen van dit artikel, de twee ‘naburige’
beelden eens op uw gemak en met andere ogen. En
loop daarna met kunstzinnige pas door Gijzenrooi.
Wie weet krijgt u een idee welk beeld hier zou kunnen
staan om het karakter van onze wijk te symboliseren.
We horen het graag!

Myriam Schrover

Wij verzamelen graag reacties voor het volgende Zegje. De
sluitingsdatum is 28 april 
Redactie Gijzenrooise Zegje: communicatie@gijzenrooi.nl. 
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Ondernemers in Gijzenrooi

Een vaste rubriek
interviews met in

Gijzenrooi gevestigde
ondernemers

‘Is this the real life, is this just fantasy? Caught in a
landslide, no escape from reality.’ Als wij van de
redactie het keyboard-centrum aan de Heezerweg
binnenlopen, horen we de zo herkenbare
pianoklanken van nummer 1 van de TOP 2000. Voor
de zekerheid: Queen’s evergreen Bohemian Rhapsody.
Het prachtige geluid wordt geproduceerd door een
klant die geconcentreerd een piano aan het testen is.

‘Koffie of cappuccino’ vraagt keyboard-centrum
eigenaar en buurtgenoot John Hanraths. Het wordt
cappuccino in een kopje met toepasselijk keyboard
logo. Nadat een gerepareerd keyboard weer is
ingepakt (een schroefje los, service van de zaak),
kunnen we plaatsnemen achterin de ruime winkel op
de hoek Heezerweg/1e Wilakkersstraat. 

John, jouw zaak heet keyboard-centrum, houdt dat
inderdaad in, dat je alleen maar keyboards verkoopt?
‘Nou, eigenlijk dekt de naam de lading niet meer. Met
keyboards is het in 1993 wel begonnen, maar ik
verkoop vooral heel veel digitale piano’s
tegenwoordig. En.. daarnaast nog akoestische gitaren.
Dat was trouwens niet op eigen initiatief. Er zijn de

afgelopen jaren in Eindhoven 7 of 8 muziekwinkels
verdwenen. De muziekscholen hebben toen gevraagd
of ik voor hun leerlingen ook gitaren wilde gaan
verkopen. Nu kun je bij ons terecht voor 60
verschillende soorten, voornamelijk akoestisch. Dit in
tegenstelling tot alle andere instrumenten, die  digitaal
zijn.’

Dat sluit mooi aan op wat we graag willen weten: betekent
digitaal niet dat de klank een stuk minder is, een beetje
kunstmatiger?
‘Dat is absoluut niet het geval’ zegt John met grote
stelligheid. ‘Je hoort bijna geen verschil meer in klank
tussen akoestisch en digitaal, bovendien heeft een
digitale piano veel voordelen. Om te beginnen is een
zo’n instrument een stuk goedkoper. Voor een beetje
akoestische piano tel je € 3000 tot € 3500 Euro neer.
Voor € 450 heb je al een digitaal exemplaar. En een
akoestische piano moet 2 x per jaar gestemd worden.
Een tweedehands akoestische piano in de lagere
prijsklasse kopen is sowieso niet alles, dan kun je beter
gaan voor een nieuwe digitale.’ 

We staan op het punt een nieuwe vraag te stellen als John
gedreven vervolgt:
‘Ook de jeugd is heel enthousiast over de
mogelijkheden van een digitale piano. Kinderen zien
dan bij “The Voice” een zanger(es) die zichzelf op
piano begeleidt. Ze willen dan ook zelf oefenen en
dingen maken. Met een akoestische piano kan dat niet,
met een digitaal instrument kun je bijvoorbeeld jezelf
opnemen. Er kan gewoon een memory-stick in de
piano.’

Hoe kan het dat je het verschil tussen akoestisch en digitaal
praktisch niet meer hoort?
‘Bij de duurdere digitale piano’s is heel veel aandacht
besteed aan de klank. Daardoor is het “toucher” (de
aanslag red.) praktisch identiek aan dat van een
akoestische piano. Men gaat daarbij zover, dat zelfs
het geluid van de pedaalindruk wordt meegenomen
bij het vastleggen van de klank.’

Er draait ook hier dus veel om digitale techniek. Kun je iets
zeggen over de meest recente ontwikkelingen?
‘Een heel nieuwe ontwikkeling is een wireless USB
stick in de piano of keyboard. Je kunt dan apps
downloaden. Op de lessenaar van je piano zet je dan je
ipad. Die geeft (zoals bij bladmuziek) een notenbalk
aan en een toon. Het kind moet dan op de piano die
toon aanslaan. Zo wordt het leren spelen een spel.’

Even los van alle prachtige techniek John, hoe ben je in deze



Jaargang 22,  Nummer 80, Maart 2013
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 15

branche terecht gekomen?
‘Mijn vader was al actief in deze sector. In 1993 ben ik
zelf begonnen met een winkel, op de Heezerweg. Toen
die te klein werd, zijn we naar dit pand verhuisd. Het
is hier een beetje een muzikaal centrum aan het
worden. Recht tegenover is een goed lopende
muziekschool en ietsje verderop kun je leren hoe je
Turkse instrumenten bespeelt.’

Ben je zelf muzikant of heel muzikaal?
‘Een super muzikant ben ik niet, maar wel muzikaal.
Ik kan alle apparaten bedienen en de klanten genoeg
laten horen, maar ben niet opgeleid in de muziek. De
ervaring leert trouwens dat de beste muzikanten
veelal de slechtste winkeliers zijn’, voegt John er aan
toe.

Richt je je wat klanten betreft alleen op Eindhoven?
‘Nou nee, we hebben een bovenregionale functie. We
krijgen kopers uit een straal van wel 100 kilometer.
Soms ook uit het westen van het land en veel Belgen
weten de weg naar ons te vinden!’

Hoe kom je aan klanten?
‘Veel klanten komen hier via de muziekscholen. Ik ben
vaak aanwezig op open dagen van die instituten. Dan
laat ik een lijn piano’s en keyboards zien. Ook komt er
dan een demonstrateur mee van de fabrikant. Hij kan
goed laten zien wat er allemaal voor mogelijkheden
zijn. Het werkt ook in ons voordeel, dat we Yamaha en
Roland verkopen. We behoren voor die A merken tot
een van de grootste dealers in Nederland. In 2005
hebben we zelfs de “Yamaha Best Dealer Award”

gewonnen. Een prijs vanwege onze verkoopresultaten
en uitstekende service. Voor Roland zijn we sinds
september 2012 een “Roland Foresta Center”,
hoofddealer van de regio!’

Over service gesproken. We zien dat jullie ook repareren
zoals daarnet voor die klant met een probleempje met haar
keyboard?
‘Ja, dat is echt een van onze sterkste punten, de
service. Ik zit nu 25 jaar in de branche en ken de
instrumenten door en door. Als een klant met een
probleem komt, heb ik vrij snel een idee wat het zou
kunnen zijn. In verreweg de meeste gevallen kunnen
we het probleem hier oplossen. Zelfs als het buiten de
garantie valt! Dat scheelt voor de klant veel kosten en
tijd. Als je een instrument naar de fabrikant of het
servicecentrum opstuurt, ben je het zo een paar weken
of een maand kwijt. Bij onze service hoort trouwens
ook dat we de piano’s thuisbezorgen, installeren en
monteren. En dat voor een online prijs,’ voegt John er
wervend aan toe..

Tot slot krijgen we nog een rondleiding door de
winkel. Na de gitaarstraat (inderdaad, 60
verschillende typen op voorraad), komen we langs een
heus Hammond Orgel. We hebben al blijk gegeven
weinig verstand van zaken te hebben. Maar hier
menen we toch echt een museumstuk te zien. Niet
helemaal correct. Het is een Hammond topper uit
2000. Nauwelijks bespeeld en nu te koop voor een
fractie van de originele prijs. Hier moet je even geduld
mee hebben vertelt John. Maar er komt zeker een
liefhebber voor dit orgel. We eindigen bij een topstuk
uit de winkel. De Tyros 4 van Yamaha. Een keyboard
met bijna onbegrensde mogelijkheden. De Tyros 4
geeft ons antwoord op de Freddy Mercury vraag: Is
this just real life or is it fantasy. It is real life!!
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Jaarverslag 2012
Bewonersvereniging
Gijzenrooi (BG)

Algemeen
Ook in 2012 is er door bestuur en commissies
enthousiast samengewerkt omwille van de
leefbaarheid in de wijk Gijzenrooi;
•  De commissie Communicatie heeft 4 keer een mooi

Zegje afgeleverd en het aanbod van kopij wordt
steeds groter. Daarnaast hebben ze mooie posters in
de publicatieborden verzorgd. 

•  De commissie Activiteiten heeft weer een aantal
goede activiteiten georganiseerd. De activiteiten
dragen veel bij aan de bevordering van de sociale
cohesie in de buurt. De organisatie van deze
activiteiten kost veel tijd en energie maar toch slaagt
de commissie er ieder jaar weer in alles rond te
krijgen. Ondanks het enthousiasme om aan
activiteiten deel te nemen, komen we bij de
organisatie ook wel eens vrijwilligers tekort. Zo was
de lampionnenoptocht bijna niet doorgegaan. Toch
werden nog tijdig nieuwe vrijwilligers gevonden om
de organisatie op te pakken.

•  De werkgroep Buurtpreventie heeft wederom
bijgedragen aan de veiligheid in onze wijk.

•  De werkgroep Duurzaamheid heeft o.a. een
interessante bijeenkomst georganiseerd over
zonnepanelen waarbij veel bewoners aanwezig
waren. Daarnaast hebben zij zich ingezet voor het
klimaat straatfeest.

Al jaren blijkt het moeilijk nieuwe vrijwilligers te
vinden voor de commissie Belangen behartiging.
Daarom heeft het bestuur besloten in de eerstvolgende
ALV een structuurwijziging voor te stellen. In het kort
komt het erop neer om de coördinatie van de taken
van Belangenbehartiging over te laten nemen door het
bestuur. In de operationele uitvoering kan het bestuur
zich dan bij laten staan door deskundigen (b.v. voor
het dossier grondwater-overlast of voor de
wijkschouw). We zullen dit verder toelichten tijdens
de ALV. Daarnaast stellen we voor om van de
werkgroepen Buurtpreventie en Duurzaamheid
commissies te maken.

Contact met de Gemeente Eindhoven
Dit betrof voornamelijk het contact met Nicole Vernig.
Door haar kundigheid en oplettendheid heeft dit

contact haar waarde bewezen. 

Activiteiten bestuur
•  Het bestuur heeft op 6 wekelijkse basis met elkaar

vergaderd.
•  Het bestuur zorgt voor het contact met de

commissies en werkgroepen. Als bestuur proberen
we de bindende factor te zijn tussen de commissies. 

•  Elk jaar is er per commissie een bespreking met het
bestuur en met alle leden van die commissie.

•  Daarnaast hebben we de ontsteking van de
Kerstboom georganiseerd (samen met Tivoli). De
viering werd voor de tweede keer opgeluisterd door
ons eigen Gijzenroois Kerstkoor.

•  In maart hebben we alle vrijwilligers bedankt door
het organiseren van een wandeling naar de Hut van
Mie Pils.

•  De organisatie van de contributie-inning is
verbeterd. Toch zijn er hier en daar nog lastige
situaties. Zodoende hebben nog niet alle leden hun
contributie voor 2012 betaald. Onze penningmeester
heeft zich al flink ingezet de inning goed te laten
verlopen. Toch zullen we hem moeten ondersteunen
om alle leden hun contributie te laten betalen.
Hoewel het contact in deze via email en telefoon al
veel heeft opgeleverd, hopen we met het beproefde
concept van de ontmoeting deur aan deur nog betere
resultaten te bereiken. Mocht u zich geroepen voelen
uw steentje hier aan bij te dragen dan gelieve contact
op te nemen met onze penningmeester Gerard van
Rossum (tel.: 2135633); u mag ook mij hiervoor
bellen (2930750).

•  Contacten met Tivoli en Schuttersbosch probeert het
bestuur jaarlijks te organiseren. Dat lukt niet altijd. 
Wel treffen we elkaar jaarlijks tijdens het ontsteken 
van de kerstboom aan het Diepmeerven.

•  De pilot rijgedrag zoals door de Gemeente
Eindhoven werd aangeboden, kon niet doorgaan in
verband met de bezuinigingen. We zullen zelf voor
alternatieven moeten zorgen.

•  De attentieverhogende markeringen zijn o.a op het
Diepmeerven aangebracht. 

Ter afsluiting van dit jaarverslag wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Ik
hoop dat we in 2013 weer op jullie inzet kunnen
rekenen zodat dit ook weer een mooi jaar wordt voor
de bewonersvereniging.

Met vriendelijke groeten
Peter Hans Unk
Voorzitter Bewoningsvereniging Gijzenrooi
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“Cultuur bij je buur”
Het idee is helemaal niet nieuw, maar wel
nieuw voor onze wijk! 

We organiseren een evenement in onze eigen buurt,
waarbij je als publiek (in 5 groepen) op één avond 3
keer rouleert tussen een aantal huiskamers (5), waar
steeds ´n kort optreden (van 30 minuten) wordt
gegeven door één of meer buurtbewoners. 

Het leek ons een leuk idee om optredens te
organiseren in ons eigen Gijzenrooi, liefst van
begaafde en creatieve buurtbewoners, te bezoeken in
groepen met bekende en onbekende buurtbewoners
bij gastvrije buurtgenoten. Je leert andere bewoners
kennen als artiest, als medepubliek of als
gastheer/gastvrouw in de verschillende huiskamers. 

We roepen in dit Zegje buurtbewoners op solo of in
een groep een optreden te verzorgen van ongeveer 30
minuten met:
-  muziek (bijvoorbeeld klassiek, jazz, folk, singer-

songwriter, unplugged pop)
-  drama (bijvoorbeeld een eenakter, een mooi verhaal)
-  kleinkunst (een stand-up, of een buut)

We gaan bij de optredens uit van een goed amateur
niveau. De commissie neemt kennis van het aanbod en
overlegt met betrokkenen over de inhoud van hun
optreden. 

Daarna roepen we in een volgend Zegje een aantal
buurtbewoners op hun kamer beschikbaar te stellen
voor een huisconcert of optreden. Uw huiskamer moet
groot genoeg zijn om ruimte te bieden aan een groep
van ongeveer 20 luisteraars/kijkers. Men krijgt van de
organisatoren een vergoeding voor het schenken van
koffie of drank.
In laatste instantie kunnen buurtbewoners zich
inschrijven. Men kan op een lijst een voorkeur
aangeven van optredens. Hiermee krijgt iedereen een
individuele tour van 3 optredens in 3 huiskamers in
één avond tijd, kriskras door Gijzenrooi. Elk heel uur
is er een optreden van 30 minuten met in het
tussenliggende half uur, tijd om nog even wat na te
kletsen, om iets te drinken, en om te wisselen van
huiskamer.

De organisatie stemt af met de optredende mensen, de
gastheren en gastvrouwen en maakt een planning
waarin het publiek zoveel mogelijk de keuzes krijgen
van hun voorkeur. 

Het wordt een hele organisatie en daarom staat de
eerste “Cultuur bij je Buur” pas geagendeerd voor
winter 2014. 

Reacties voor optredens graag naar de contactpersoon
voor deze activiteit van de  activiteitencommissie:

Erik van Dijck, 
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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.
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KOM JE OOK
PAASEIEREN
ZOEKEN?

Op Paaszaterdag 30 maart a.s. organiseert de
commissie activiteiten van de
bewonersvereniging een leuke en inmiddels
vertrouwde activiteit voor de kinderen in onze
wijk: Het paaseieren zoeken! 

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

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

Het belooft weer een ouderwets gezellige ochtend te
worden dus kom ook naar het Buurtven, samen met je
vader of moeder om eieren te zoeken op de geheime
verstopplaats van de Paashaas!

Janco Rampart en Mariëtte Mooren
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2013
wordt een leuk jaar
voor Gijzenrooi

vol met activiteiten!
Begin januari van dit jaar zijn we met een hele
enthousiaste club van 9 (!) personen bij elkaar
geweest om een mooie activiteitenkalender op te
stellen voor Gijzenrooi. In wisselende
samenstellingen zal deze werkgroep diverse
activiteiten gaan organiseren voor onze wijk. 

Zo is de Midzomeravond, op 26 juni, nieuw gekomen
in het programma. We hebben Ariëns toneel, een
gerenommeerd toneelgezelschap uit Eindhoven, bereid
gevonden om hun wagenspel t.g.v. hun 50-jarig
jubileum ook in onze wijk op te voeren! Voorafgaand
aan het wagenspel is het de bedoeling dat er nog
diverse optredens/activiteiten zijn. Dit programma
wordt door de betreffende werkgroep leden nog verder
ingevuld. Zie elders in dit Zegje voor meer info!

De Zeskamp keert natuurlijk terug in het programma.
Nieuw is echter dat de inschrijving van de teams en de
vrijwilligers al vóór de zomervakantie is. Vorig jaar
dreigde de zeskamp niet door te kunnen gaan door een
gebrek aan helpers. Wanneer we hier pas in september
achter komen, zijn we al te veel financiële
verplichtingen aangegaan om nog iets aan te kunnen
passen. Vandaar deze vroege inschrijving. Let dus goed
op het Zegje van eind mei met het inschrijfformulier!!

Verder is de bordspellen middag nieuw voor onze
wijk. Op zondagmiddag 20 oktober komt
bordspelvereniging Roll the Dice met een groot
arsenaal aan bordspellen (denk aan Kolonisten van
Catan, Carcassonne, Le Havre etc.) speciaal voor de
inwoners van Gijzenrooi naar de Jaguar. Een aantal
demo-ers zal de spellen voor jou/u uitleggen. Aan
diverse tafeltjes kunnen de spellen, geschikt voor de
leeftijd 10-99 jaar, gespeeld worden. Het beloofd een
gezellige middag voor jong en oud te worden waarbij
u ook nog leuke ideeën voor het verlanglijstje voor
Sinterklaas/Kerst op kunt doen! Inschrijven voor deze
dag is noodzakelijk, meer info hierover volgt in het
Zegje van eind augustus. Houd dit dus goed in de
gaten!

Het paaseieren zoeken en de lampionnenoptocht zullen
als oude bekenden natuurlijk ook weer op het
programma voor 2013 staan. Elders in dit Zegje vindt u
meer informatie over het paaseieren zoeken.

We hebben zelfs al voor begin 2014 activiteiten
gepland. Deze worden in het Zegje van eind november
van dit jaar verder aangekondigd, maar we willen deze
plannen toch nu al met u delen. 

Op nieuwjaarsdag komt er een loop over diverse
afstanden evt. aangevuld met een wandeltocht voor
wie niet hard wil lopen om de kerstkilo’s en de
oliebollen eraf te lopen….

Cultuur bij je buur is een idee dat al vele jaren geleden
is aangedragen, maar nu eindelijk in februari volgend
jaar doorgang vindt. In dit Zegje vindt u al meer uitleg
hierover omdat het een hele organisatie is om dit rond
te krijgen.

Het jaarprogramma van de commissie
activiteiten voor 2013 ziet er als volgt uit:
Paaszaterdag 30 maart: 10.30 u Paaseieren zoeken (zie
artikel in dit Zegje)
Woensdag 26 juni: Midzomeravond met wagenspel
van Ariëns toneel (van 20.30-22.30 uur) (zie artikel in
dit Zegje)
15 of 22 september: Zeskamp (datum nog niet
definitief, datum autovrije zondag is nog niet
vastgesteld door de gemeente)
Zondag 20 oktober: Bordspellen middag in de Jaguar
m.m.v. bordspelvereniging Roll the Dice uit Veldhoven.
(van 13.00-17.00 uur)
Zondag 10 november: Lampionnenoptocht (start 18.00
uur)

Preview 2014:
Nieuwjaarsdag 2014: Gijzenrooise Nieuwjaarsloop.
Zaterdag 15 feb. 2014: Cultuur bij je buur. (zie artikel
in dit Zegje)

Noteer deze data alvast in uw agenda zodat u niets
hoeft te missen van als het leuks 
dat wij voor u in petto hebben!

Namens de commissie activiteiten wens ik u een heel
gezellig en actief 2013 toe!

Mariëtte Mooren
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Mijn buurtje.

De winter is weer zichtbaar. In december spraken we
nog over de mogelijkheid van een witte kerst en
waren we bezig onze wintervakantie te plannen.
Ondertussen vroegen we ons af of het nieuwe jaar
beter ging worden dan de afgelopen jaren. Gesprekken
die op gang komen als we elkaar treffen. En dan
opeens is het zover. We hebben de jaarwisseling
allemaal weer achter de rug. We zijn weer in de
normale woon- werk- en leefstand. Gelukkig weer de
gewone routine. Maar voor enkele mensen  in onze
wijk is het een beetje anders gelopen. Er was
ingebroken. Vernield. Een dierbare herinnering
weggehaald. Vijfentachtig inbraken in de afgelopen
tijd verspreid over ons stadsdeel. Maar we horen er
alleen maar van als de direct betrokkenen toevallig uit
ons eigen midden komen en er over willen praten. We
leven dan even mee. Letten even op wat er zoal in de
omgeving  aan vreemde dingen gebeurt en dan..., dan
gaan we weer verder met ons eigen leven. Denken aan
carnaval, wintersport of gewoon gezellig in huis zijn
met een glaasje drinken en de tv. We worden weer een
beetje slordig. Of vergeetachtig. Laten de deur van het
slot bij het eventjes naar iemand toe gaan. Sluiten een
raam niet. Helaas, het kan niet zomaar meer. Vooral in
de wintermaanden, gewoon overdag, kan er van alles
gebeuren wat niet pluis is. De wijk is stil, schemerig.
We gaan snel door de straten. 

Maar er zijn middelen om toch binnen in ons warme
huis wat zorgzaam om te gaan met elkaar in ons eigen
buurtje. Die heten ‘social media’. Met een alert op
wijkniveau kunnen we elkaar attent maken op het
slingeren van de fietsen bij de carport. Waarschuwen
dat het raam boven wel heel erg lang open stond. Of
gewoon “beste buurtgenoten”: er zijn wat rare
verkopers aan onze voordeuren gesignaleerd.
Laten we het verdriet van anderen waar is ingebroken
delen en waakzaam zijn en blijven.

Riky Heijnen

Wist u dat?

• Een gemiddelde inbraak 3 minuten duurt?

• Het heel onverstandig is een adreslabel aan uw sleutelbos te doen?

• De deursleutel aan de binnenkant van de deur laten zitten het mogelijk maakt voor
inbrekers om met hulpmiddelen binnen te komen?

• Er nog veel wijkbewoners zijn die geen gebruik maken van een tijdschakelaar?

• Een tijdschakelaar zowel op de boven- als op de benedenverdieping heel verstandig is?


