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Activiteitenkalender
9 juni Natuurmarkt.
23 juni Opening Bonifaciuspark
26 juni Midzomeravond.
22 september Zeskamp.
20 oktober Bordspellenmiddag.
10 november Lampionnenoptocht.

Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi
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Natuurmarkt
Buurtven           .

Kijk uit voor
inbrekers!.

Hoe bedoel je:
‘ontgroening.

Midzomer-
avondfeest

Notulen ALV
2013

Natuurwandeling
Gijzenrooi.

Inschrijven voor
de zeskamp.

Ondernemen
in Gijzenrooi.

Paashaas en Paas-
haasje.

Ingezonden
berichten.

Van de redactie...

Het laatste Zegje voor de vakantie. Weer een extra dik nummer, 28 paginas, met
nieuws uit Gijzenrooi. In dit nummer voor iedereen wat. In juni is er een hoop te
doen. Daarover meer in dit Zegje.

9 juni: Natuurmarkt.
Een insectenpaal, nooit van gehoord! Hoe ziet een bijenkoningin er eigenlijk uit? Hoe
voelt een vleermuis? En hoe vindt die insecten in het donker? De Natuurmarkt geeft
antwoord op deze en nog veel meer vragen over de natuur. Verder zijn er leuke acti-
viteiten voor kinderen: spelletjes, speurtocht etc.

23 juni: BONIfeest.
De vrijwilligers van 5 Bewonersorganisaties in Stratum zijn met een initiatief geko-
men om gezamenlijk het BONIfeest te organiseren in het Bonifaciuspark.

26 juni: Midzomeravond.
Op het Buurtven staan de statafels en de zitbanken klaar, de glazen worden gevuld
met een biertje, een wijntje of limonade: Gijzenrooi gaat de midzomer vieren. Er klinkt
muziek, er is toneel en op het grasveld zijn twee dames bezig om de kinderen te
schminken. 

Verslag van de ALV op 11-04-2013.
De vergadering vond plaats in de Jaguar op 11 april j.l.
Het verslag is vrij lang geworden en de ruimte in dit Zegje laat plaatsing van het ge-
heel niet toe. Op www.gijzenrooi.nl kunt u het volledige verslag lezen.
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VLINDER WOORDZOEKER

Hallo jongens en meisjes,

Je hebt beslist al wel eens een woordzoeker gemaakt.
Natuurlijk heb je al gezien dat deze woordzoeker de
vorm van een vlinder heeft.
Kun jij deze maken? Wanneer dat niet lukt mag je best
iemand om hulp vragen.

Wat weet jij al over vlinders? Bijna iedereen kent het
boek van Rupsje Nooitgenoeg. Ken jij dat ook? 
Heb je wel eens een vlinder van heel dicht bij gezien?
De meeste vlinders zijn prachtig.
Maar ook rupsen kunnen heel mooi zijn.  En de vlin-
der-pop is speciaal.

Op zondag 9 juni is er een natuurmarkt op het speel-
veld van het Eijerven. Dat is ‘s middags van 1 uur tot 5
uur. Daar zijn voor jou leuke dingen te doen en te be-

kijken. Ook is er een vlinderkooi. Maak deze woord-
zoeker en kom er mee naar de vlinderkooi. Wij willen
graag zien hoe het jou gelukt is, dan krijg jij een klein
kadootje mee naar huis. 

Je kunt meteen alles in de vlinderkooi goed bekijken. Je
komt dan van alles te weten over vlinders, rupsen en
vlinder-poppen. Ook hoe jij er voor kunt zorgen dat
vlinders jouw tuin leuk gaan vinden. Dan kun je ze
vaker bekijken.

Heel veel succes met
het maken van de
woordzoeker. We zien
je graag op de natuur-
markt!
Commissie Duurzaam-
heid
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In Gijzenrooi
Zondag 9 juni

van 13.00 tot 17.00 uur
In het parkje / het speelterrein

bij het EIJERVEN.

Een eetbaar voortuintje, kan dat?
Ik drink veel (bron)water, maar al die schadelijke fles-
jes!
Hoe ziet een bijenkoningin er eigenlijk uit?
Gaat het wel goed met de bijen, die zorgen voor fruit
en honing?
Zou jam van onbespoten fruit echt lekkerder smaken?
Hoe kan ik mijn tuin zo inrichten, dat het een para-
dijsje voor insecten en vogels wordt?
Een broedende zwaluw in onze tuin, dat zou leuk zijn!
Insectenhotel, zou dat met of zonder ontbijt zijn?
Hoe voelt een vleermuis? En hoe vindt die insecten in
het donker? 
Mijn kinderen zouden best wat meer mogen weten
over de natuur. 
Ik ben nog op zoek naar een origineel cadeau voor Va-
derdag!
Een insectenpaal, nooit van gehoord!
Hoe ziet een vlinder, rups, pop er van heel dichtbij uit?
Wat doet de Natuurwerkgroep Stratum allemaal in en
om Eindhoven?

Op zondag 9 juni kunt u informatie over deze en vele
andere natuurthema’s krijgen en diverse verantwoorde
en duurzaam geproduceerde producten kopen.
U bent van harte welkom.

Ook veel leuke (en educatieve) activiteiten voor kinde-
ren!
In dit Zegje staat een “VLINDER-WOORDZOEKER”
voor kinderen. Wil jij een leuk cadeautje?

Maak de woordzoeker en laat die zien op de natuur-
markt bij de vlinderkooi. 
De winnaar van de ontwerpwedstrijd insectenhotel
wordt bekend gemaakt en ontvangt een duurzame
prijs.

Het Brabants Landschap, IVN en diverse andere orga-
nisaties en ondernemers zijn aanwezig.

Meer informatie over o.a. deelnemende organisaties en
standhouders: 
kijk op www.gijzenrooi.nl/duurzaamheid
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Gijzenrooi
in toenemende mate
populair bij inbrekers!

Wat kunnen we samen doen?

Ruim 200 bewoners van Gijzenrooi en Schutters-
bosch bezochten de inbraakpreventieavond op 25
april jl. in De Fontein. In verband met het toene-
mende aantal inbraken in onze wijk organiseerde de
gemeente samen met de politie een druk bezochte in-
formatie-bijeenkomst. Een gewezen inbreker (met
emeritaat sinds 1998 en volgens eigen zeggen nooit
actief geweest in onze wijk) verschafte inzicht in de
kijk- en handelwijze van een inbreker.

Tot en met 2011 was Gijzenrooi, wat inbraken betreft,
een heel veilige wijk. In dat jaar was er 8 x sprake van
een woninginbraak. In 2012 een ruime verdubbeling
naar 19 inbraken. Op 25 april van dit jaar stond de tel-
ler alweer op 7. Als deze zorgwekkende trend zich
doorzet wordt 2013 een nog ongunstiger jaar. De
poster met inbrekersfoto: ‘Pas op, ik ben in de buurt’
is niet voor niets door uw buurtpreventie-team opge-
hangen in de aankondigingsborden.

Een feit is dat 80% van de woninginbraken gepleegd
wordt door gelegenheidsdieven! 80%!!  Veel van deze
inbraken zijn te voorkomen. Ex-inbreker Theo Korsten

verkende de weken vóór de informatieavond onze
wijk met inbrekers-ogen. Hij maakte en vertoonde
foto’s van voor inbrekers gunstige omstandigheden,
zoals nogal wat (mans)hoge struiken in de voortuin. 

De meeste inbrekers komen binnen via ramen en deu-
ren. Zij gooien dan bijvoorbeeld een ruit in. Ook de bo-
venlichtjes zijn (zonder een zogenaamde barrièrestang)
een makkelijke toegang tot het huis. De meeste inbre-
kers zijn uit op kleine handzame goederen: Een I-pad,
I-phone, laptop, spelcomputer. Geld is helemaal mak-
kelijk, dan is er zelfs geen heler nodig! Zorg ervoor dat
deze goederen, net als uw autosleutels, niet in het zicht
liggen. Een opvallend plasmascherm heeft ook veel
aantrekkingskracht op ongewenste gasten!

Veel gehoorde misverstanden:
Er wordt vooral ’s-nachts in gebroken!

De praktijk: In de middag en vroege avond.
Een open raam op de 1e etage of zolder kan geen
kwaad!

De praktijk: een beetje inbreker is ook via een
bovenverdieping zo binnen.

Als ik even de kinderen uit school haal, hoeft de deur
niet op het nachtslot!

De praktijk: koud kunstje voor een inbreker om dan 
binnen te komen.

Als ik mijn laptop onder de stoel in de auto leg, is ‘ie
veilig

De praktijk: met goede apparatuur is uw laptop heel 
makkelijk te detecteren!

De fontein op 25 april

Nicole Vernig en Johàn
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U verkleint de kans op een inbraak aanmerkelijk
door:
•  goede verlichting
•  deugdelijk hang- en sluitwerk (geen schroeven aan
de buitenkant)
•  deuren op het nachtslot als u (ook al is het maar
even) weg bent en uiteraard ’s-nachts
•  sociale controle ( het allerbelangrijkst!!).

Als uw huis voldoet aan de richtlijnen van het politie-
keurmerk, wordt de kans op een inbraak met 80% ver-
kleind!!

Hoe samen verder?
Het buurtpreventie-team is in verhoogde staat van pa-
raatheid. Samen met de buurtbrigadier is al een
avondje gesurveilleerd. Dat is niet genoeg!!

Sinds kort heeft buurtpreventie een eigen FACEBOOK
pagina. Onder andere via deze pagina wordt gecom-
municeerd over inbraakproblematiek.

Word lid van onze Facebook groep!
U kunt ons vinden door op Facebook te zoeken naar

'Buurtpreventie Gijzenrooi Eindhoven'.
Klik op:  'Lid worden' rechtsboven op de pagina van
de groep. 
(Voordat u berichten kunt bekijken moet uw verzoek
eerst worden goedgekeurd door de beheerder van de
pagina, Laura Karambalis)

Aan het eind van de avond was er de mogelijkheid om
zich in te schrijven voor een vervolgbijeenkomst. Op
die avond maken we, samen met de gemeente en poli-
tie, concrete plannen om het aantal inbraken terug te
dringen. Een mogelijkheid daarvoor is een vorm van
surveillance door de bewoners. Waar dat al gebeurt in
andere wijken is er sprake van een dalende trend. Als
hondenbezitter zou u, zonder dat ’t u veel moeite kost,
een rol in dit geheel kunnen krijgen.

Was u niet op de informatie avond en wilt u toch een
bijdrage leveren aan een veiliger wijk?

Johàn Blaazer, buurtcoördinator preventie

Ex-inbreker Theo Korsten
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Hoe bedoel je: ‘ont-
groening’???

Op z’n tijd de krant lezen is goed voor een mens zijn
woordenschat, beste wijkgenoten. Met regelmaat
schuift die namelijk nieuwe begrippen bij je naar
binnen. Begrippen waar je nog niet eerder van ge-
hoord hebt en die worden gebruikt om veranderingen
te duiden in de samenleving of in de manier waarop
we daarnaar kijken.
Weliswaar niet meer helemaal nieuw maar toch van
redelijk re-
cente datum
zijn bijvoor-
beeld het be-
grip
‘ontgroening’
en het begrip
‘vergrijzing’.
En als men die
woorden in de
mond neemt
dan is dat ken-
nelijk reden
tot bezorgd-
heid onder be-
leidsmakers en
politici. Als je
in de krant
leest ‘Brabant
ontgroent en
vergrijst’, dan
is men geheel
in rep en roer.
Aan bestuurders wordt gevraagd wat men er tegen
denkt te doen of hoe men zich er op voorbereidt. Be-
leidsmakers beginnen maar vast driftig plannen en
notities af te scheiden, ‘voor het geval dat’.
Ik ben geen politicus. Dus ik loop het risico dat ik me
nu ga bemoeien met zaken waar ik geen verstand
van heb. Evenzogoed zou ik vanaf deze plaats toch
enige geruststellende woorden willen spreken. Wat
die vergrijzing betreft, dat overzie ik zo gauw niet he-
lemaal. Iets met “baby-boemers”, of zo. Maar wat die
ontgroening betreft, heb ik goed nieuws! Dames en
heren bestuurders van Brabant: ik nodig u van harte

uit om op korte termijn eens een werkbezoek aan de
Eindhovense wijk Gijzenrooi af te leggen. Die wijk
heeft namelijk een uiterst geruststellende boodschap
voor u in petto als het gaat over ‘ontgroening’. 
Op het moment dat ik dit schrijf, begin mei 2013, is
daar namelijk een ware groen-explosie aan de gang.
Eentje die zijn weerga niet kent in de recente ge-
schiedenis. De wijk vergroent waar je bij staat! Waar
men ook kijkt, men kan het groen zo ongeveer horen
groeien. De bladeren springen uit de knoppen en de
planten uit de grond. Iedere dag wordt de weldadige
groene waas die over de wijk hangt intenser. Als u,
beleidsmakers, nu even aan de wetenschapper vraagt
om uit te zoeken wat dit verschijnsel veroorzaakt, dan
kunt u dit recept kopiëren naar de rest van Brabant.

En dan zijn we
dus met z’n
allen mooi van
een probleem
af.
Persoonlijk heb
ik overigens
wel een idee
hoe het komt,
hoor. Ik denk
dat het heeft
te maken met
de lange win-
ter. De natuur
liep op een ge-
geven moment
zo ongeveer
een maand
achter op haar
eigen schema.
En toen is het
weer bijgetrok-
ken. De zon

werd uitbundiger en de temperaturen hoger. En daar-
mee werd die gigantische inhaalslag in gang gezet
waar we nu met z’n allen mooi de groene vruchten
van plukken.
Tot zover dit advies aan de Brabantse bestuurders en
beleidsmakers. Wijkgenoten, als ik me niet vergis heb
ik zojuist even een lastig probleempje helpen tacke-
len. Brabant een zorg minder. En Gijzenrooi heeft op-
nieuw een voortrekkersrol genomen. Dank dat u even
mee wilde lezen.

Gijsz
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Een heel andere wereld.

Enthousiast, dat woord past bij Esther. Bij haar ont-
vangst als ik met haar een gesprek voer. Bij haar da-
gelijkse werk als logistic engineer. En bij haar
vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten
op de Soos in de Struyckenstraat . Met dit soort werk
is Esther van huis uit vertrouwd. Haar vader nam
haar mee naar de Soos en naar zwemmen met gehan-
dicapten. Hij wees haar op het belang iets te doen
voor een ander. Ik spreek met Esther over de inhoud
van dit speciale werk en wat daar zoal aan vast zit.

Drie keer kijken
De groep mensen waarmee Esther op dinsdagavond
werkt bestaat uit 20 deelnemers in de leeftijd van 25 tot
met 75 jaar. Hun geestelijke leeftijd ligt tussen de 5 en
10 jaar.  Als een deelnemer aangemeld wordt, mag
deze drie keer kijken. Daarna volgt een officiële evalu-
atie om na te gaan of de deelnemer in de groep past en
of de deelnemer het zelf ook leuk vindt. 
Activiteiten die op de avond gedaan worden zijn bij-
voorbeeld: karaoke, knutselen, bakken, speurtocht,
sjoelen, kienen, schilderen. Het zal je nog verrassen
wat een bijzondere kunst deze mensen maken. Er zijn
ook avonden met een wat vrijere invulling zoals de
verrassingsavond, de kermis en de Hollandse avond.
Mon amour

Als ik Esther vraag een mooie ervaring te beschrijven,
noemt zij de keer dat zijzelf net terug was van een va-
kantie in Peru. Een deelnemer vertelde stralend dat zij
in de vakantie één dag naar het bos was geweest en
daar zo ontzettend van had genoten. Esther realiseerde
zich onmiddellijk dat je ook veel plezier kunt beleven
aan kleine dingen. Dat is ook wat haar aanspreekt in

dit werk. Voor Esther zelf betekent het werken
met gehandicapten even afschakelen van haar dage-
lijkse job waar immers veel denkwerk bij komt kijken.
Op dinsdagavond in de Soos wordt ze meteen met
beide voeten op de grond gezet.
Een andere leuke ervaring was de deelname aan de ka-
raoke door een spastische man met een drain. Deze
man is een grote BZN-fan. Hij slaagde erin om precies
op het juiste moment ‘mon amour tu es à moi’  in de
microfoon te zingen. Verdrietige gebeurtenissen zijn er
natuurlijk ook. Als deelnemers overlijden die je al heel
lang gekend hebt, dan valt het afscheid zwaar.

Energie en ontspanning
Esther geeft duidelijk aan dat vrijwilligerswerk niet
vrijblijvend is. Ook al krijg je er geen vergoeding voor,
een grote inzet, zorgvuldige aanpak en je consequent
aan afspraken houden, zijn eerste vereisten.  En na-
tuurlijk een groot hart voor de deelnemers uit deze
doelgroep. De taken worden momenteel verdeeld tus-
sen vier vrijwilligers. Mocht u belangstelling voor dit
waardevolle werk gewekt zijn, dan komt dat goed uit,
want de Soos kan zeker nog vrijwilligers gebruiken. 
Het is voor Esther niet moeilijk haar enthousiasme om
te zetten in een wervende reclamespot voor het soos-
werk: Maak eens kennis met een heel andere wereld,
je krijgt er veel energie en ontspanning voor terug!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Esther  via estherdewit@yahoo.com
Als u alvast een kijkje wilt nemen in de Soos, surf dan
naar www.desoos.dse.nl

Myriam Schrover

Noot van de redactie:
Wil iemand over zijn/haar vrijwilligerswerk vertellen? Schrijf
een stukje naar communicatie@gijzenrooi.nl
Sluitingsdatum voor kopij is 20 juli 2013
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Gijzenrooi
viert de zomer !!!
van ’s avonds half acht tot elf uur

Een zwoele zomeravond….
Op het Buurtven staan de statafels en de zitbanken
klaar, de glazen worden gevuld met een biertje, een
wijntje of limonade: Gijzenrooi gaat de midzomer
vieren. Er klinkt muziek en op het grasveld zijn twee
dames 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 mis-
schien nog wat van hun trucs.

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. Er is ‘Live’ muziek om op te dansen of naar te
luisteren. 

Om 22.00 uur komen de spelers van het Ariënstoneel
met een toneelstuk voor jong en oud. En daarna… wel,
dan drinken we nog wat en verheugen ons op alles
wat deze zomer nog zal komen. Voor meer informatie
kijk je gewoon elders in dit blad.

Zet 26 juni in je agenda, we zien je daar vanaf 19.30
uur op het Buurtven/Eijerven
Als extra service zal LIHO Connect (beveiligingsbe-
drijf) gedurende de hele avond surveilleren in de stra-
ten van Gijzenrooi.

Organisatie:
Esther Schobbe              
Erik van Dijck
Janco Rampart
Truus van Vessem
geholpen door vele vrijwilligers van Gijzenrooi

Muziek  

Tussen 20.00 en 22.00 uur worden we vermaakt door
de muziekband Just4Fun en de Klezmergroep Simits,
beiden uit Eindhoven. 

Just4Fun, 25 blazers en 6 slagwerkers, brengen be-
kende muziek uit de 60-, 70-, en 80-er jaren en ze doen
dit in een “bigband” stijl. De naam geeft al aan waar ze
voor staan: muzikaal plezier voor zowel de muzikant
als voor het publiek! 
De band, onder leiding van Frank Vlaskamp, is een en-
thousiaste en ervaren groep “oudere jongeren” die we-
kelijks in ons eigen Stratum (wijkgebouw de Burgh)
repeteren. 

De typisch Jiddische muziek van Simits is vrolijk en
wild, maar tegelijkertijd ook droevig en melancholisch.
De Simits

eeuwenoude joodse tra-
ditionals, zijn melodisch
en ritmisch gearran-
geerd, zodat de liedjes
naar de 21ste eeuw wor-
den gekatapulteerd. De
muzikanten paren hun
liefde voor muziek aan
vriendschap, sponta-
niteit en gezelligheid.
Voor u zingen en spelen
Max Silverenberg, Kees
de Wit, René Vermaes
en Ruud Sempel. 
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Toneel door Ariëns Toneel, Wagenspel

Van 22.00 tot 22.30 uur brengt de Ariënsgroep de voor-
stelling 'Een kist met 3 angsten en één groot geluk'.

Het “wagenspel” wat deze midzomeravond bij ons op
het veld uitgevoerd wordt, kent inmiddels een 50 jaar
oude traditie in Eindhoven. Het spel wordt een week
lang iedere avond in 3 wijken opgevoerd en dit jaar
dus voor het eerst bij ons! 
Jan Smeets, bekend Brabants theaterman, schreef een
stuk over het jarige meisje Ariënne, de regie is in han-
den van Anemoon Langenhoff.

Misschien mogen de kinderen deze voorlaatste avond
voor de vakantie dus wat later naar bed? 

Verslag van de ALV
op 11-04-2013.

De vergadering vond plaats in de Jaguar op 11 april j.l.
Het verslag is vrij lang geworden en de ruimte in dit
Zegje laat plaatsing van het geheel niet toe.

De commissie communicatie heeft - na overleg met het
bestuur - besloten het gehele verslag op de website te
zetten. Daarop is een tabblad Vereniging. Als u dat
opent treft u er een kopje Jaarlijkse ALV. Daar is naar
het verslag door te klikken.

Redactie Zegje 
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Vooraankondiging 
“BONIFeest”

Noteer alvast in uw agenda “feestelijke opening 23
juni 2013 van het Bonifaciuspark”.

De vrijwilligers van 5 Bewonersorganisaties in Stratum
zijn met een initiatief gekomen om gezamenlijk het
BONIfeest te organiseren in het Bonifaciuspark.

Het park heeft afgelopen jaar een grote opknapbeurt
gehad. De speeltoestellen zijn vervangen en uitgebreid.
De looppaden zijn geasfalteerd en de waterhuishou-
ding is gemoderniseerd en uitgebreid.

Dus slaan Bewoners Vereniging Sintenbuurt, Bewo-
nersvereniging Gijzenrooi, Stichting Sintenbuurt
Noord, Stichting Tivoli i lov iT en Stichting Bewoners-
organisatie de Burgh de handen in een om op zondag
23 juni 2013 op feestelijke wijze de opening van het op-
geknapte Bonifaciuspark in Stratum te vieren. 

Tussen 13:00 en 18:00 uur zijn er diverse activiteiten
voor jong en oud. De officiële opening is om 14:00 uur.

Als het weer het toelaat zal het blauwe badje tijdelijk
gevuld worden en kan er als vroeger weer “gebad-
derd” worden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle voorbereidingen
ivm de opening van het BoniFeest en wie de officiële
opening zal doen?
Dit kan via o.a.
https://www.facebook.com/stichtingbewonersorganisatie.de-
burgh

Cultuur bij je buur

In het vorige Zegje (maart 2013) lanceerden we het
nieuwe initiatief Cultuur bij je buur voor februari
2014. Hoe was het ook al weer? Meerdere huiskamers,
meerdere optredende artiesten/groepen en publiek,
wat 3 keer op een avond verkast en steeds verrast
wordt door creatieve buurtbewoners bij gastvrije wijk-
genoten.

We deden een oproep naar mensen die 3 keer een pro-
gramma van een half uur zouden willen brengen in
een huiskamer in Gijzenrooi. Klassiek, modern, jazz,
stand-up comedy, ’n eenakter of een verhaal vertellen. 

Na de oproep hebben we 2 goede reacties gehad met
voorstellen voor klassieke optredens en één persoon
die als intermezzo tussen de muziek zijn poëzie wil
brengen. Onze vraag is nu of er misschien nog andere
“artiesten” uit de wijk willen meedoen in het circuitje. 
Dus nogmaals ons verzoek: Niet te bescheiden of ver-
legen, mail ons je bijdrage aan Cultuur bij je Buur! 

Alleen bij voldoende artiesten kunnen we beginnen
met de organisatie van deze activiteit. Motiveer
daarom je huisgenoot, je buurvrouw, je kennis en laat
ze reageren naar de contactpersoon voor deze acti-
viteit:

Erik van Dijck
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Natuurwandeling Gijzenrooi,
verrassend, afwisselend en

boeiend! 

Het is zondag 14 april, 10 uur en - in tegenstelling tot
de zonnige weerberichten - toch wat bewolkt en grijs.
Een groep van bijna 50 enthousiastelingen heeft zich
verzameld met verrekijkers en rugzakken, op wandel-
schoenen of laarzen. We zijn door de commissie Duur-
zaamheid uitgenodigd via het Zegje en een mooie
poster van Evelyn Leenen en daar heeft jong en oud
zich voor aangemeld. Er is ons beloofd dat we de na-
tuur rond onze wijk op een andere manier zullen leren
kennen. Organisator Corinne de Bijl heet iedereen wel-
kom en vertelt dat er ter afsluiting na de tocht
koffie/thee en een kop soep geserveerd wordt in de Ja-
guar. 

We wandelen vandaag onder leiding van gebiedsbe-
heerder van het Brabants Landschap Mari de Bijl en
zijn vrouw, de ervaren IVN gids Ciel Broekx. Het is me-
teen duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn. Mari (bijna 2
meter lang) vertelt over het groot: de (ontstaans)ge-

schiedenis van het hele gebied en het hoog: de vogels.
Ciel is vooral van het laag en klein, de plantjes en de in-
secten. Zij en haar man brengen de informatie met veel
droge humor en aandacht, waarmee ze ook de aller-
kleinsten weten te boeien. 

We horen van Mari welke gronden door de jaren heen
zijn aangekocht door het Brabants Landschap en waar
ze onderbroken worden door velden of stukjes bos van
particulieren. We leren over de cultuurhistorie van het
gebied, hoe bijvoorbeeld door het jarenlang opbrengen
van heiplaggen (structuur en bemesting) de bolle vel-
den zijn ontstaan. Brabants landschap plant meidoorn-
heggen om landbouwgronden geschikter te maken
voor weidevogels. Men wijst gebieden aan waar met
een bepaalde aanplant vogelsoorten weer terug moeten
komen. Het uitdunnen van houtwallen, het terugbren-
gen van braambossen, het graven van een nieuwe poel
voor het uitbreiden van het leefgebied van diverse am-
fibieën. We kijken en luisteren met Mari ook naar de
vogels, de zang van de tjiftjaf, de verschillende spech-
ten en de geelgors (de 5e van Beethoven). 

Tijdens korte stops vertelt Ciel over kleine plantjes
langs ons pad, hoe giftig of hoe geneeskrachtig ze zijn.

Ciel Broekx

Mari de Bijl
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We leren hoe we wratten te lijf kunnen gaan met het
gele sap van de stinkende gouwe en hoofdpijn kunnen
verdringen door op een wilgentwijg te kauwen. Ze
trekt bij een dode boom een stuk bast weg en laat de
jongste kinderen zien hoe kleine rupsjes een cocon om
zich heen hebben gemaakt voor de overwintering. 

Het toetje van deze fantastische en boeiende wande-
ling, die hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt, is
toch de eenzame ooievaar in het natte reservaat achter
het Kannunikensven. Daar ontvouwt Mari zijn plan
voor de plaatsing van een ooievaarsnest, juist op deze
plek aan de rand van onze wijk. Niet zo maar een nest,
maar liefst eentje bedacht door een vormgever of kun-
stenaar, eentje die ook de moeite waard wordt om naar
te kijken. Toch maar eens gaan bespreken met de wet-
houder cultuur die vanuit haar woonhuis uitkijkt op
dit gebied…?

Corinne en Erik
Een echte vogelspotter

De opkomst was boven verwachting
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Zeskamp 
op zondag 

22 september 2013!
Zondag 22 september is het weer zover! De wijk loopt
weer uit om een sportieve krachtmeting te laten zien
op het Buurtven tijdens de Zeskamp.

Het thema is dit jaar de Konings Spelen. Op 30 april jl.
hebben we al uitgebreid gevierd dat we een nieuwe ko-
ning én koningin hebben. Dit willen we in september
tijdens de zeskamp nog eens dunnetjes over doen! De
hele dag staat in het teken van Oranje en ook de spellen
zullen met dit thema verbonden zijn. Denk aan bijvoor-
beeld toiletpot gooien, gouden koets trekken en natuur-
lijk “iets met water”….De precieze invulling van de
spellen is bij het ter perse gaan van dit Zegje nog niet
bekend, maar het wordt vast spectaculair. We roepen
ook alle teams op uiting te geven aan dit thema. Wie
wordt de mooiste Willem-Alexander en Maxima?

Traditiegetrouw zijn er altijd veel kinderteams. We roe-
pen vooral ook de volwassenen en jongeren in onze
wijk op om een team te vormen. De spellen zullen ook
voor hen uitdagend zijn!

Voor aanmelding gelden een aantal regels:
• Deelname is op eigen risico
• Minimale leeftijd voor deelname is 8 jaar!!
• Teams bestaande uit kinderen onder de 12 jaar

moeten door een volwassene begeleid worden.
Let u s.v.p. zelf op uw kinderen tijdens het
evenement. 

• Teams bestaan uit minimaal 6 en maximaal 8
deelnemers.

• Minimaal 1 deelnemer woont in Gijzenrooi/de
Putten.

• Ieder team levert minimaal 2 helpers voor
bijvoorbeeld het begeleiden van een spel of
bediening achter de bar. Dit graag zo snel
mogelijk doorgeven aan Mariëtte Mooren (zie
onder) of anders via het inschrijfformulier.

• Respecteer de spelleiders! Zij bepalen hoe het
spel gespeeld moet worden!

• Neem droge kleding mee voor waterspellen.
• Houd het veldje schoon! Afval in de ruim

aanwezige vuilniszakken doen.
• Geen zelf meegebrachte dranken en

snoep/snacks. De dag moet immers
grotendeels betaald worden uit de opbrengst
van de bar! (een lunchmaaltijd kan natuurlijk
wel, die verkopen wij niet)

• Inschrijving uiterlijk woensdag 26 juni.
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Meld dus heel snel je team aan middels het inschrijffor-
mulier bij dit Zegje en doe dat uiterlijk op woensdag 26
juni a.s. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen we
graag al voor de zomervakantie de inschrijvingen
binnen hebben! Dit geeft ons meer tijd voor de organi-
satie. Je kunt je team echt alleen via dit inschrijfformu-
lier en bij de adressen hieronder aanmelden. Het
formulier is ook te downloaden via www.gijzenrooi.nl.

We hebben dit jaar een frietkraam op het veldje. Je
kunt bij de consumptiebonnen verkoop een armbandje
kopen waarmee p.p. onbeperkt  friet en snacks gehaald
kan worden. 

Het programma voor 16 september ziet er als volgt
uit:
• 12.30 uur verzamelen op het Buurtven (veldje

aan het Schaapsloopven/Eijerven) Je team
melden bij de wedstrijdleiding (naast de bar)
en uitleg van de spellen.

• 13.00 uur start Zeskamp
• 16.15 uur einde Zeskamp
• 16.30 uur loterij
• 17.15 uur uitslag en prijsuitreiking
• 17.30 uur friet eten
• 20.00 uur einde van een hopelijk geslaagde dag

en opruimen!

Aanmelden van teams kan op de volgende adressen.
Onze adressen en telefoonnummers vindt u achter in
het Zegje.

Natuurlijk hebben we ook veel hulp nodig op deze
dag! Aanmelden hiervoor kan via Mariëtte Mooren of
via e-mail: activiteiten@gijzenrooi.nl
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Ondernemers in Gijzenrooi

Een vaste rubriek
interviews met in Gij-
zenrooi gevestigde
ondernemers

Het GOUDEN UUR, kent u die uitdrukking? Wij van
de redactie tot voor kort niet. Maar….. na een inter-
view met de gedreven landschapsfotografen Wilko
(de vader) en Maxim (de zoon) van Asseldonk voor
ons een inkoppertje! Het is de periode tijdens zon-
sop- en zonsondergang als de zon laag aan de hori-
zon staat. HET moment voor een landschapsfotograaf
om zijn slag te slaan. Het licht is zacht, vaak is er
mist of nevel en daardoor krijg je een heel speciaal
effect!

Op een mooie zomerdag gaat in verband met dit gou-
den uur, de wekker voor Wilko (hierna te noemen W.)
en Maxim (hierna te noemen M.) om een uur of 4
(vier!). Drie kwartier voor zonsopgang beginnen zij
met het opstellen van het statief ergens in de natuur.
De Strabrechtse Heide bijvoorbeeld, of de Ooijpolder,
het natte natuurgebied niet ver van Nijmegen, de stad
waar M. filosofie studeert.

Wilko en Maxim, laten we bij het begin beginnen. Hoe heten
jullie bedrijven?
W: ‘Dat van mij “Earth in Emotions” M. ‘Mijn onderne-
ming heet: “Maxim van Asseldonk Photography”’.

Waaruit bestaan jullie zakelijke activiteiten?
W: ‘Naast de verkoop van foto’s, voor folders onder
andere, geef ik ook workshops. Basisvaardigheden van
het bewerken van een foto, vergroting van technische
kennis en workshops landschapsfotografie.’
M.: ‘Ik verkoop behoorlijk veel fine art prints. Afdruk-
ken van mijn foto’s, onder andere op canvas, die je in
huis of bedrijf als decoratie kunt ophangen. Ook via
Shutterstock.com breng ik mijn foto’s wereldwijd aan
de man.’

Hoe is het ooit begonnen met jouw passie voor de fotografie
Wilko?
‘Toen ik een jaar of achttien was kreeg ik een oude ca-
mera van een oom. Een heel eenvoudig toestel, zelfs
geen spiegelreflex. Ik ben een techneut (Wilko stu-
deerde biologie en informatica red.) en toen het digi-
tale tijdperk aanbrak, was ik helemaal in mijn element.
Maxim heeft het fotograferen met de paplepel ingego-
ten gekregen.’

Dus geen opleiding in die richting?
‘Nee, we zijn autodidacten. Tegenwoordig vind je op
internet alles wat je wilt weten. Ook op fora zijn wij ac-
tief. Maxim vaak op een Duits forum.’ Wilko vult nog
aan, dat hij Maxim niets meer kan leren omdat hij zich
zo snel ontwikkelt. ‘Hij is ook creatiever’, zegt Wilko
zonder enig spoor van jaloezie

De samenwerking tussen vader en zoon gaat dus goed?
M. ‘Ja, zonder meer, we leren van elkaar, we geven el-
kaar graag kritiek en noemen dat ook wel zeuren op
hoog niveau.’ Wilko vult aan: ‘We werken heel goed
samen, omdat we beiden zo gedreven zijn. Je moet in
dit vak de drive hebben om te gaan voor het perfecte.
En we gunnen elkaar iets.’

Fotograferen jullie uitsluitend landschappen?
W. ‘Nee, ik werk ook weleens aan een speciaal project.
Zo heb ik ooit een serie gemaakt van verdorde bloe-
men. Nu ben ik aan het broeden op een project om het
landschap vanuit het perspectief van een insect te foto-
graferen. Ook gaan we als dat mogelijk is op tornado-
jacht en maken graag foto’s van een pittig onweert!’
M: ‘Ik leg ook wel stadslandschappen vast en werk in
opdracht van mijn faculteit.’

Wilko en Maxim.



Jaargang 22,  Nummer 81, Juni 2013
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 19

Kunnen jullie de 3 belangrijkste elementen voor een goede
foto noemen?
‘In de eerste plaats moet het licht goed zijn, zoals tij-
dens het eerder genoemde gouden uur. Veel mensen
fotograferen midden op de dag. Dan is het licht te
hard, zeker in Nederland. Van een bos kun je op een
mooie zonnige zomerdag al helemaal geen goede foto
maken. De meeste amateurfotografen verstaan ook
niet de kunst van het weglaten. Veel foto’s zijn veel te
rommelig. En een derde element is, dat er een konijntje
op moet staan.’

Een konijntje, dat moeten jullie even uitleggen!
‘Op een cursus gebruikte de trainer de metafoor van
het ‘konijntje’ ooit. Hij bedoelde daarmee, dat op een
echt goede foto iets speciaals staat.’ Op het plasma-
scherm illustreert Wilko wat hij bedoelt. We zien een
macro-opname van een spinnenweb met dauw. Alle-
maal kleine druppeltjes, en bovenaan 1 grote druppel
die opvalt en daardoor de foto bijzonder maakt. Op de
favoriete foto van Maxim in de Ooijpolder is het ko-
nijntje een vlucht ganzen. ‘Dat soort ‘konijntjes’ zijn het
toefje slagroom op de pudding.’

Dat waren de belangrijkste elementen?
W. ‘Ja, maar mag ik toch nog een element noemen, dat
heel essentieel is voor een macro-opname? Veel ama-
teurfotografen maken met een goede lens een scherpe
macro-opname. Wat ze vergeten is de achtergrond. Die
is minstens zo belangrijk.’ Dat krijgen we ook meteen
te zien op een opname van een paddenstoel. De ver-
schillende achtergrondkleuren maken het geheel tot
een volmaakt kunststukje.

Wilko, je geeft workshops over hoe je foto’s kunt bewerken,
zijn jullie zelf ook enthousiaste photoshoppers?
‘Het programma Photoshop gebruiken we niet, wij
werken met ‘Lightroom’. Daar kun je ook foto’s mee
bewerken en het is tegelijkertijd een database. Ik kan
uren bezig zijn met het bewerken van een foto’, zegt
Wilko. ‘Maxim daarentegen houdt wat meer van zo-
veel mogelijk naturel.’

Met enige schroom brengen we naar voren: Is dat bewerken
eigenlijk geen verdraaiing van de werkelijkheid?
Wilko kijkt ons verbaasd aan en Maxim valt bijna van
de bank.
Dan maakt Wilko een statement: ‘Ik ben kunstenaar,
geen journalist. Voor mij is een foto als verf voor de
schilder. Met andere woorden, het begin van een crea-
tief proces. Soms bestaat een foto uit wel 5 foto’s over
elkaar.’

Maxim vult aan: ‘De onbewerkte foto bestaat niet. Je
ogen zien namelijk veel meer dan je op de foto later te
zien krijgt. Als je de werkelijkheid wilt weergeven, dan
moet je juist bewerken!!’

Waar kunnen geïnteresseerden jullie foto’s bekijken?
‘Op dit moment exposeren we in Groendomein het
Wasven. Op 9 maart is onze expositie geopend en nog
de hele maand april is ons werk daar te zien’ (helaas
niet meer haalbaar voor de lezers van dit ZEGJE red.).
‘Vanzelfsprekend ook op onze websites.’

Welke feedback van klanten of mensen die jullie werk gezien
of beoordeeld hebben is je bijgebleven?
W. ‘Ik heb eens meegedaan aan een wedstrijd bij
Zoom.nl (een site voor digitale fotografie en video,
red.). Daar heb ik de finale gehaald met een foto van
een tulp uit mijn project “verdorde bloemen”. De jury
noemde deze foto “briljant”’. 
Maxim: ‘Een bezoeker van onze expositie in het Was-
ven noemde mijn werk “gedurfd” en “onbevangen”’.

Wilko, we hebben namens de bewonersvereniging Gijzenrooi
een cheque van €15.000 die je mag investeren in je bedrijf.
Wat ga je ermee doen?
(wij van de redactie denken aan een turbo telelens of
statief op zonne-energie met GPS en park assist). 
‘Nee, nee,’ zegt W. hoofdschuddend, ‘de techniek die
heb ik al. Ik zou het investeren in een reis en dan denk
ik aan Antarctica of de Sahara.’
Wij van de redactie vinden dat twee uitersten. Wilko
legt uit dat er juist grote overeenkomsten zijn: ‘Het zijn
wel uitersten als je aan de ligging of temperatuur
denkt, maar ze hebben met elkaar gemeen, dat het een-
voudige landschappen zijn. Hier kun je als fotograaf

Wilko en verdorde bloemenproject.
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de aloude Duitse term In der Beschränkung zeigt sich
der Meister waarmaken.’

Over techniek gesproken. Wat is – voor de kenners - jullie
meest gebruikte lens?
‘Dat zijn de 24-/-70 mm en de 14-/-24 mm. Wij wer-
ken, omdat we vooral landschappen fotograferen, niet
vaak met een telelens.’ 

En op welk toestel zit de lens? We gokken op de Canon EOS.
‘Nou nee, het is de Nikon D800 met 36,3 megapixels.
Veel landschaps- en architectuurfotografen gebruiken
deze ‘body’. Sportfotografen hebben vaak de D4. Hier-
mee kun je weer goed werken in moeilijke lichtsitua-
ties en wanneer er snelle actie is.’

Als wij zeggen over 5 jaar, wat zeg jij dan Wilko?
Na enig nadenken: ‘Dan lijkt het me heel leuk als wij
op een prestigieuze expositie te zien zijn. Een mooi
onderwerp lijkt me dan de atmosfeer.’

Wat is een wijd verbreid misverstand over fotografie?
‘Veel mensen denken dat er 1 type fotograaf is, maar er

is een wereld van verschil tussen wat een trouwfoto-
graaf doet, een sportfotograaf, een journalist of zoals
wij een landschapsfotograaf. Je kunt niet alles, je moet
je specialiseren.’ 

Wilko, kun je tot slot eens een interessante ontwikkeling
noemen?
‘Wat ik heel boeiend vind is, dat er hard aan een toestel
gewerkt wordt waarbij je de foto neemt en achteraf
kunt scherp stellen. Er zijn al prototypes. Over 5 of 10
jaar is het idee helemaal uitontwikkeld verwacht ik.’

We hadden nog zo graag meer gevraagd over wat ‘dy-
namisch bereik’ nou precies inhoudt, waarom volgens
Wilko en Maxim een foto pas bestaat als hij op 3 plek-
ken is, en van Maxim nog meer gehoord over zijn
Blogs. Dat lukt niet meer. Maxim heeft ons al in allerijl
verlaten om bus 12 te halen. Ons hoofd zit vol met
tekst en indrukwekkende beelden. Ter plekke valt ons
nog wel een nieuw natuurkundig principe in: 
W + M = K. K U N S T ! !

Maxim Ooijpolder.
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Gezellige Paasochtend met
Paashaas en Paashaasje.

Het was bitterkoud op Paaszaterdagochtend 30 maart.
Toch hadden maar liefst 72 kinderen met hun ouders
de kou getrotseerd om paaseieren te komen zoeken.

Dit jaar had de Paashaas hulp gekregen van een klein
Paashaasje voor het verstoppen van de eieren! Nadat
iedereen een kaartje had gekregen voor het cadeautje
aan het eind van de ochtend vertrokken we achter de
Paashaas en zijn “zoon” 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 konden de ouders zich
warmen aan de koffie en thee en kwamen ook de dor-
stige kinderen op de ranja af. Een schaal met paaskoek-

jes maakte de gezelligheid compleet. Nadat alle eieren
gevonden waren, was het tijd voor de loterij. Er waren
diverse prijsjes te winnen: een paar trapveren, stiften
om eieren te kleuren en setjes om een paasdecoratie te
maken. Gelukkig gingen ook diegene die niet zo for-
tuinlijk waren om te winnen in de loterij met een ca-
deautje naar huis. Voor ieder kind was er een setje om
eieren te versieren!
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
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Steunpunt
voor uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te
maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werk-
loosheid of bijstand. 

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is
ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen
op.  Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziekte-
wet, WIA, WAO, Wajong, WW en WWB (bijstand).

Wat kunnen wij voor u doen?
• het geven van informatie 
• hulp bij het invullen van formulieren 
• voorbereiding op een keuring of gesprek bij 

het UWV 
• het opstellen van bezwaar- en beroepschriften 
• het indienen van klachten
• hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting 

bij het UWV en/of zitting van de rechtbank 
• het voorbereiden op een gesprek bij het UWV 

Werkbedrijf of de gemeente 
• het beschikbaar stellen van voorlichtings-

materiaal
• het aanvragen van aanvullende regelingen 

voor minima.   

Het spreekuur is van maandag t/m donderdag van
9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt
maken dient u telefonisch een afspraak te maken. 

Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke
organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er
zijn dan ook geen kosten verbonden aan onze advie-
zen.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
telefoon: 040-2455300 (ma. t/m do. 9.30 – 12.30 uur)
website: www.steunpuntuitkeringen.nl
e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl

Pssst …
zal ik je alvast wat vertellen?

Het duurt nog een hele poos, maar we willen jullie nu
alvast laten weten dat we op zondagavond 10 novem-
ber met z’n allen in het donker door de straten van Gij-
zenrooi gaan wandelen. Met de muziek voorop.

Het is dan de avond voor het feest van Sint Maarten en
dat vieren wij in Gijzenrooi met een heleboel kinderen
die een lampion dragen, met muziek en … natuurlijk
met chocolademelk en ander lekkers.
Zo, dan kunnen je papa en mama 10 november 18.00
uur alvast in hun agenda zetten. 
Groeten en tot ziens,

Esther en Truus
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Ingezonden: begraafplaats

Eerder heb ik een mailtje gestuurd met de suggestie bij
de gemeente voor te stellen om op de hoek van het Ka-
nunnikensven en het Eijerven een bordje aan de lan-
taarnpaal te plaatsen met BEGRAAFPLAATS. Mij
werd geantwoord dat dit werd doorgegeven aan de ge-
meente.

Recent een herhaling van wat eerder gebeurde. De
rouwauto rijdt te ver, merkt het, de stoet staat stil, de
rouwauto en de voorste volgauto’s draaien op de hoek
van het Kanunnikensven en het Bunderkensven en rij-
den het Eijerven in, gevolgd door de rest van de vol-
gauto’s die bleven staan.

Misschien iets om dit nog eens door te sturen aan het
adres waarmee destijds gecommuniceerd is? Het is
zo’n gênante vertoning.

Met vriendelijke groeten, 
Jan van Putten, Bunderkensven

Noot van de redactie: op de info-pagina van het Zegje staat het
telefoonnumer 14040. Daar kan een ieder dit soort meldingen
(en veel andere) doorgeven. Waar het veiligheid betreft, is het
fijn als ook onze commissie Buurtpreventie wordt ingelicht (zie
www.gijzenrooi.nl tab Buurtpreventie)

Ingezonden:

beveiliging

Onlangs kwam er een man van LIHO Connect aan de
deur. Met een snelle babbel wilde hij zichzelf uitnodi-
gen om dit beveiligingsbedrijf verder voor te stellen.
Hij verwees naar het artikel in het Gijzenrooise zegje
van maart en wekte de indruk op initiatief van de
wijkvereniging deze wijk te beveiligen. Pas toen ik
doorvroeg werd mij duidelijk dat de wijkvereniging
hier verder niets mee te maken had. En toen ik later het
Zegje erbij pakte zag ik dat hij verwees naar een adver-
tentie.

Misschien is het de moeite waard in de buurt te infor-
meren bij bewoners waar LIHO Connect wel een af-
spraak mee gemaakt heeft of het duidelijk is dat
wijkvereniging Gijzenrooi hierin niet betrokken is.
Strikt genomen heeft LIHO Connect volgens mij niets
fout gedaan, maar ik vind het niet netjes.

Groet, Jip

Rectificatie

In het maart-Zegje is in het artikel ‘Gijzenrooi als wei-
land en zandpad’ een foutje geslopen in de data
waarop Tivoli overging van Geldrop naar Eindhoven.

De juiste weergave is:
Op 31 maart 1972 waren de Tivolianen nog bewoners
van de gemeente Geldrop en op 1 april 1972 werden ze
bewoners van de gemeente Eindhoven.
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Beeldende kunst
in Gijzenrooi

Met veel plezier heb ik het artikel gelezen in het Gijzen-
rooise Zegje van maart 2013.
Tijdens het lezen was ik mij weer bewust van het feit dat
wij in onze mooie wijk een kunstwerk missen. 
Dat misten we jaren geleden ook al, daarom is er in 1999
het initiatief genomen om in Gijzenrooi een kunstwerk te
plaatsen. Het toenmalige dagelijks bestuur van de Be-
wonersvereniging waaronder ikzelf, had zich daar sterk
voor ingezet.
We hoorden dat de gemeente in een aantal wijken een
kunstwerk wilde plaatsen, en wel een kunstwerk waar-
bij de bewoners inspraak hadden. 
Wij lieten de gemeente schriftelijk weten dat we hiervoor
in Gijzenrooi veel belangstelling hadden. Op een be-
paald moment zijn we zelfs naar het stadskantoor ge-
gaan om naar een aantal ontwerpen te kijken. Ook een
plaats voor het kunstwerk zochten we uit. Na onderzoek
en overleg bracht dat ons op de gedachte om het kunst-
werk te plaatsen in de vijver. Een mooi punt en minder
vandalismegevoelig.
Onze keus viel op een ontwerp wat in het water ge-
plaatst zou kunnen worden.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken: toen we onze
keuze overgebracht hadden aan de gemeente, kregen we
te horen dat wij in Gijzenrooi niet tot de uitverkoren wij-

ken hoorden die in aanmerking kwamen voor een kunst-
werk. De wijk Tivoli hoorde daar wel bij.
Groot was onze teleurstelling.
Na het lezen van het artikel ‘Beeldende kunst in Gijzen-
rooi‘ denk ik toch weer net als toen: wat zou een kunst-
werk onze wijk sieren.
Wie weet komt het er toch eens van!

Truus van Vessem

Stapt u over op glasvezel, 
stem dan op

Bewonersvereniging Gijzenrooi

Stapt u over op glasvezel, dan kunt u de Bewonersvere-
niging Gijzenrooi mee laten profiteren. Kiest u namelijk
voor een abonnement bij een van de serviceproviders,
dan kunt u een stem uitbrengen op een van de vereni-
gingen in uw buurt. Die ontvangt dan eenmalig vijf euro
voor uw aansluiting, als het gehele project uiteindelijk
doorgang vindt. Het kost u niets extra en de Bewoners-
vereniging Gijzenrooi kan deze extra inkomsten mooi
aanwenden ten gunste van de leefbaarheid, veiligheid
en het plezierig samen wonen in Gijzenrooi. 


