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Activiteitenkalender
22 september Zeskamp.
20 oktober Bordspellenmiddag.
10 november Lampionnenoptocht.
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Zeskamp op zondag 
22 september 2013!

De zomervakantie is weer voorbij…. Hoera! Want nu is het tijd voor de zeskamp in
Gijzenrooi met als thema Koningsspelen! Natuurlijk moet jij daar met je team bij
zijn. Als je je voor de vakantie nog niet aangemeld hebt, dan krijg je toch nog een
laatste kans. De inschrijving voor de zeskamp is namelijk verlengd tot 8 september
a.s. 

Meld dus heel snel je team aan middels het inschrijfformulier dat bij het juni Zegje
zat. Het formulier is ook te downloaden via www.gijzenrooi.nl. 

Voor aanmelding gelden de volgende 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 bijv. 
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 zondag 8 september a.s.
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We hebben dit jaar een frietkraam op het veldje. Je
kunt bij de consumptiebonnen verkoop een armbandje
kopen waarmee onbeperkt  friet en snacks gehaald kan
worden voor 1 persoon. 
Van te voren inschrijven is niet nodig.
De kosten zijn voor volwassenen € 6,50 en kinderen tot
10 jaar € 4,50 p.p.

Het programma voor 22 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!

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

Aanmelden van teams kan bij de volgende personen.

John Wenmakers, 
Janco Rampart,
Mariëtte Mooren.

De zeskamp is mede mogelijk gemaakt door:
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Vrijwilliger met een
grote glimlach!

Lang geleden refereerde ik (Beja) al eens aan mijn
buurman, die dezelfde hobby heeft als ik (genealo-
gie). 
Inmiddels heeft die buurman nóg eenzelfde bezig-
heid: vrijwilliger zijn! Wel op een ander terrein.
Hij vertelt er zelf over…  

Mijn naam is Peter Roosenboom en ik ben - al jaren -
wonend in het Vluttersven,  hier in Gijzenrooi. 
Al jaren ook gepensioneerd, eerst met vervroegd en nu
met echt pensioen.

Mijn hele leven heb ik gewerkt in het onderwijs, met
name hier in Eindhoven bij Fontys Hogescholen. Na
een aantal jaren genieten van dat pen-
sioen, kreeg ik langzamerhand de be-
hoefte om toch wat meer onder de
mensen te komen. Om reizen geef ik
weinig. Ik heb wel veel hobby’s, onder
andere genealogie, maar daar hoef je
tegenwoordig al nauwelijks de deur
nog voor uit. Het is ongelofelijk wat je
tegenwoordig via internet kunt na-
speuren. 
Toen  hoorde ik dat er in buurthuis
‘het Akkertje’ aan de Heezerweg cur-
sussen werden gegeven aan senioren
in het gebruik van de computer…
Computers, ook een hobby van me!
Dus ik er naartoe. Gevraagd of ze nog
vrijwilligers zochten. En dat bleek het

geval. 
Voor mij was het met mijn neus in de boter vallen.
Stichting Digitolk geeft daar cursussen Windows7 en
Windows8 voor absolute beginners en voor gevorder-
den. Je kunt er leren foto’s te bewerken met Picasa en
zelfs complete albums maken, die dan worden gedrukt
en thuisbezorgd. Men was ook geïnteresseerd in een
cursus genealogie voor beginners op de computer. Een
cursus die ik al eens had gegeven in een bibliotheek,
maar waar ik mee gestopt was, omdat ik soms meer
bezig was de oude computers aan de gang te houden
dan les te geven. 

En om het helemaal leuk voor me te maken, is er op
maandagmiddag in ‘het Akkertje’ HELPDESK. Daar
kan iedereen naar toe, als zijn/haar computer het be-
geven heeft, of onder de virussen zit. Elektronica repa-
reren is óók nog een hobby van me. Inmiddels ben ik
daar de coördinator van het team vrijwilligers en draai
ik mee in de activiteiten. 

In het buurthuis komen vooral mensen uit Tivoli, Gij-
zenrooi en de Kruidenbuurt. Een heel gemengd gezel-
schap van alle leeftijden (bij Digitolk toch gemiddeld
50+) en alle rangen en standen. 
Het is er heel gemoedelijk, echt Brabants en ik voel me
er erg op mijn gemak. En het is vooral heel leuk weer
onder de mensen te zijn en om -als onderwijsman- toch
weer mensen iets te leren! 

Peter Roosenboom

Noot van de redactie: Wil iemand over zijn/haar vrijwilligerswerk ver-
tellen? Schrijf een stukje naar communicatie@gijzenrooi.nl
Sluitingsdatum kopij: 27 oktober 2013
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Ik hou je veilig!
Daar sta je dan! Je bent student aan de Design Aca-
demy en je hebt het communicatie-project ‘Veilig-
heid in Gijzenrooi’ opgezet. Je organiseert een event
op 25 mei aan het Diepmeerven bij de bushalte.

Handen vol
In het bushokje hangen briefjes van buurtbewoners: De
chauffeur van de eerste bus, vers uit de remise, laat
zijn motor soms wel 15 minuten draaien! Ik zie in onze
wijk vreemde auto’s uit Litouwen! Die bankjes voor de
senior-hangouderen vind ik prima, maar als er ’s
avonds jongelui op plaats nemen is er veel geluids-
overlast, ze hebben zelfs seks in het bushokje!
Studenten Lorenzo en Gabriela hebben er hun handen
vol aan. Hun opzet is: zorg voor elkaar in de wijk,
maak de wijk veilig en geef advies aan uw buurtgeno-
ten. Ze hoopten op een grote opkomst van (nieuwe)
wijkbewoners en dat valt nogal tegen. Er zijn bewoners
die toch al betrokken zijn bij de wijk en leden van de
commissie buurtpreventie. Twee dagen later maak ik
met het buurtpreventie-team, voorzien van preventie-
hesjes en spandoek, een surveillance-rondje door de
wijk, samen met Lorenzo en Gabriela.

Snel wegduiken
Wat zien we onderweg? Veel ramen die open staan
zonder veiligheidshaakje erop, lantarenpalen die zó
bedekt zijn door groen dat ze weinig licht geven, kli-
ko’s die handig staan opgesteld voor inbrekers, zicht

op deuren dat belemmerd wordt door coniferen en
heggen, raampjes zonder spijlen waar inbrekertjes
makkelijk door kunnen, huizen die een zeer onbe-
woonde indruk maken. En mensen, zien we mensen?
Jazeker, skatende kinderen die ons belangstellend aan-
spreken en vragen waar de ‘demonstratie’ voor is. De
volwassenen duiken snel weg als ze ons zien naderen.
Riky Heijnen van buurtpreventie steekt af en toe als ul-
tieme geste haar bord omhoog boven de heg. Tot con-
tact of discussie met de bewoners komt het nog niet.
Dat is verrassend, want de voorlichtingsavond in de
Fontein was zeer druk bezocht. Wellicht even wennen?

Maatregelen
Dan naderen we het huis van een enthousiaste buurt-
bewoner. Meneer legt ons helder uit wat hij aan maat-
regelen heeft genomen, nadat zijn huis bezocht is door
inbrekers. Dat is communicatie over veiligheid! Lo-
renzo en Gabriela glunderen. Als ik hen vraag wat er
uit hun onderzoek naar de veiligheid in Gijzenrooi is
gekomen, melden ze dat de data nog niet rond zijn. Ze
hadden meer respons verwacht, ook van jongeren, die
zijn zo lastig te bereiken volgens hen.
De studenten wagen nog een kans op de duurzaam-
heidsmarkt waar ze beschikbaar zijn om van gedach-
ten te wisselen met Gijzenrooiers.

Inmiddels is de afspraak gemaakt met de wijkbewo-
ners die zich in de Fontein daarvoor hebben opgege-
ven dat zij regelmatig zo’n surveillance-rondje door
Gijzenrooi zullen maken. Spreek deze mensen, herken-Boven de heg 

Gabriela en Lorenzo 



baar aan hun hesjes, gerust even aan, daar zijn ze voor!
Bent u klaar voor een veiliger Gijzenrooi? Kijk om u
heen, wij lopen met u mee!

Myriam Schrover 

Wij verzamelen reacties voor het volgende Zegje.  De sluitingsdatum is
27 oktober 2013.
Redactie Gijzenrooise Zegje: communicatie@gijzenrooi.nl. 
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In de volgende Engelstalige bijdrage vertellen Design-Academy studenten Lorenzo en Gabriela over hun er-
varingen bij het onderzoek naar de veiligheid in Gijzenrooi.

More communication
and cohesion in 
Gijzenrooi

We got to know Gijzenrooi in April, during a Burglary
Prevention Evening organized for the neighbourhood.
We were there just as some of you to hear about Buurt-
preventie, something totally unknown for us. We were
working for a school project about safety (commissio-
ned to the Design Academy by Openbaar Ministerie
and Politie) and from the first moment we were willing
to take our project out of the Witte Dame. We started
working with Johàn Blaazer, the buurtcoördinator, to
come up with ideas to promote Buurtpreventie and the
upcoming rounds in the neighbourhood. We want to
share with you some thoughts that came to our minds
after the event we organized at the bus stop and the

round with the buurtpreventieteam.
The response to our first action was quite good, even if
we reached people already involved in the community
activities: the conversation easily turned out to be a
complaint about the problems with just few construc-
tive ideas and proposals about how to increase safety
in the neighbourhood, but we expected this kind of
outcome. It was important for us to give people a mo-
ment of dialogue about their community and getting to
know them. 
The round with the Buurtpreventie team was an occa-
sion to get an active role and better understand how
people react to this activity. We were quite surprised
that hardly anybody even waved or said hi to the vo-
lunteers that were providing a service for them and the
community. After this, we decided to shift our atten-
tion to the overall communication between people in
Gijzenrooi. That, in our opinion, represents the basis of
a safe community.
Safety is a concept that can be applied on several le-

Onderweg 
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vels, from nation to individual, passing through social
groups you are involved in, like family or colleagues.
But there’s another group, a community, based on
where you live: the neighbourhood.  A very heteroge-
neous group of people that sometimes share just one
thing: living near each other.
After incidents like burglaries the physical proximity is
fundamental to prevent and help victims during and
after it happened.

How can this proximity become something more than
just physical? The answer is pretty obvious, but diffi-
cult to apply. It’s a basic daily life exchange between
people, consisting of greetings, waving hands or small
talks about the weather: a starting point of a new rela-
tionship that can develop or remain like that for years.
We were talking about this with some of you at the
‘Natuurmarkt’: nice ideas and proposals came from
your side about how to create stronger connections
between people in the neighbourhood. A lot of you

were very enthusiastic about it and want to take part in
making some of them real. Here are some of the outco-
mes: having garage sale, having exchange points
(where you can take some stuff and leave other clo-
thes), street barbeque, walking dinner (a dinner in
which each course is served in a different house), orga-
nizing  a marathon for children and adults, sharing
food, sharing the newspaper.

We intend to make one of these ideas real in Septem-
ber, working together with the Association and those
of you who want to get involved. Tell us what is your
preference or make another proposal: write us a mail
to this address protocoolers@gmail.com. If you want to
know more about our project, visit the website
http://protocoolers.tumblr.com. 

A special thanks to Johàn Blaazer, the buurtpreventie-
team and all the people of the neighbourhood who
shared something with us. We have never felt so wel-
come, thanks for your warm collaboration!

Lorenzo Gerbi and Gabriela Baka
Students at Design Academy - Master in Information
Design
protocoolers@gmail.com
http://protocoolers.tumblr.com
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Zomerse
overpeinzing

Op het moment dat ik deze column schrijf beleeft
Nederland één van de meest uitgesproken zomers
sinds lange tijd, beste wijkgenoten. Recent hadden
we voor het eerst sinds jaren weer officieel landelijk
een hittegolf te pakken. Dit is mijn soort weer, dat
mag u best weten. 
En toch, nu ik achter mijn toetsenbord ben gekropen
heeft een zekere somberheid mij in zijn greep. En dat
heeft juist te maken met het begrip ‘seizoenen’. Meer
precies: met de
mate waarin we met
z’n allen bezig zijn
om die seizoenen
door elkaar te
halen. Ik zal toelich-
ten wat ik bedoel. 
Ik durf bijna te
wedden dat als dit
Zegje bij u op de
mat valt de eerste
pepernoten, choco-
ladeletters en mar-
sepeinen figuren
alweer in de super-
markten liggen. En
anders zal dat nog
slechts een kwestie
van dagen zijn. Ik
zie deze ontwikke-
ling al enkele jaren
met uiterst ge-
mengde gevoelens
aan. Eind augustus liggen de 5 december lekkernijen
in de winkels, half januari de chocolade paaseitjes en
dito hazen. En ga zo maar door. Dit moet bedacht zijn
op de marketing afdelingen van de diverse grootgrut-
ters. Iets van ‘wees er op tijd bij, want dan kunnen
we tenminste iedere cent omzet uit de consument
knijpen’. En de ironie is: als ik begin december nog
een stukje marsepein zoek voor iemand dan zijn die
uitverkocht. En vraag de dag vòòr Pasen vooral niet
om chocolade eitjes!
Wat mij betreft heeft het bijna iets apocalyptisch, iets
van het naderend einde der tijden. Staat er niet ge-
schreven dat één van de voortekenen daarvan zal zijn
dat alle seizoenen door elkaar gaan lopen? Welnu,

daar dragen we dan met z’n allen dapper ons steentje
aan bij! Laten we nu toch wel wezen. Sinterklaas is
bedoeld voor begin december. Daar mag hij dan en-
kele weken van november (letterlijk) bijsnoepen,
maar dan moet het ook uit zijn met de pret. De paas-
haas is voor het voorjaar en niet voor direct na de
oliebollen. Alsjeblieft zeg.... Laten we tenminste onze
kalender nog een beetje op orde houden! Ik vind het
maar niks!
Twee aardige ontwikkelingen in ons eigen vertrouwde
Gijzenrooi slagen er gelukkig in om mijn opkomend
cultuurpessimisme stevig in te dammen. De eerste
van die twee ontwikkelingen betreft de zogenaamde
‘senioren-bankjes’ aan het eind van de Meerbergsven.
Meer bankjes dan ooit. En met regelmaat zijn ze alle-
maal bezet! Een prachtig voorbeeld van sociale

samenhang. Dat
moge ook blijken uit
een ontroerend inge-
zonden stukje elders
in dit blad: de groep
daar is inmiddels zo
hecht dat iemand er
ook niet zomaar onge-
merkt meer uit weg-
valt! 
De andere ontwikke-
ling is deze: Gijzenrooi
internationaliseert!
Onze mooie wijk
houdt daarmee op
prachtige wijze gelijke
tred met een wereld-
wijde ontwikkeling.
Het bewijs? De eerste
Engelstalige bijdrage
aan ons wijkblad is
met dit nummer een
feit, zoals u zelf kunt

lezen. En als u het mij vraagt is dat nog maar het
begin! Sta me toe om me hier op te werpen als een
warm pleitbezorger van een internationaal Gijzenrooi.
Gun me dat ik hier deze ontwikkeling een stevige duw
in de rug mag geven.
Om dat te doen eindig ik dit stukje dan ook oprecht
met hartelijke groeten, mit herzlichen Grüßen, with

warm regards, avec des salutations cordiales, 与温暖
的问候, un saludo muy cordial, С наилучшими поже-
ланиями en nog zo’n paar.

Gijsz.
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Frans wordt gemist!

Maandag 8 juli overleed plotseling op 66
jarige leeftijd, Frans, vaste gast van de se-
nioren-bankjes bij de vijvers. Hij was op
weg naar zijn werk (dakdekken) en net
terug van vakantie. Zijn vrienden van de
bankjes zijn erg geschrokken. Ze zagen zijn
dood totaal niet aankomen. Ze hebben een
mooie gedenkplaats voor Frans ingericht.
Bloemen, zijn foto en een ballon van zijn
kleindochter sieren zijn eigen plaats op de
bankjes. Natuurlijk zijn ze naar de crema-
tie gegaan. Frans werkte ook mee aan ‘Het
seizoen is geopend’ het interview met de
senioren in het Zegje van december 2011. 
Bedankt Frans, we zullen je niet vergeten!

Myriam Schrover

Record opbrengst
Het verheugt ons te kunnen melden dat ons geacht
vrijwillig jurylid Frans Beks op 26 juni jl. op het gras-
veld aan het Eierven 25 grote hondendrollen heeft ge-
teld en opgeruimd.
Er lagen maar liefst 5 drollen in het gras rond de zand-
bakken bij het kleine speeltuintje en dan te bedenken
dat het hondentoilet op een steenworp afstand ligt.
Deze recordopbrengst overtrof onze stoutste verwach-
tingen.
We zijn blij dat ons geacht jurylid van de zeskamp
Frans Beks ook volgend jaar weer bereid is als jury te
fungeren. Vanzelfsprekend zijn we zeer benieuwd of
het geweldige resultaat van 2013 in 2014 wordt over-
troffen.

Hondenbezitters,
doe je best!

Truus van Vessem

Met dank aan Frans
Beks die voor elk Gij-
zenroois evenement
bereid is om met schep
en emmer de honden-
poep op te ruimen.
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Ariëns  toneel.
Hierbij een verslagje
van ons optreden in

Gijzenrooi.
Hoe vier je het gouden jubileum van een uniek evene-
ment als het wagenspel? Met deze vraag zaten we een
jaar geleden. We hadden onszelf heel hard op de borst
kunnen kloppen en roepen dat iedereen naar ons
moest komen kijken, want wíj doen het voor de vijftig-
ste keer. Maar het wagenspel is al jaren een gebeurtenis
die mensen binnen de wijk op een eenvoudige manier
bij elkaar brengt. Simpel straattheater en kijk, de men-
sen zien elkaar, hebben samen plezier, zijn samen vro-
lijk. Daarom besloten we om te proberen om de wijken
nog meer bij ons wagenspel te betrekken. Samen iets
organiseren, het evenement groter maken, nog meer
plezier, nog meer mensen vrolijk maken. Van de eerste
en echte enthousiastelingen in de aangeschreven wij-
ken waren Mariëtte Mooren en Esther Schobbe uit Gij-

zenrooi. Er waren al plannen om een wijkfeest te orga-
niseren en dit wagenspel zou er mooi in passen. De af-
spraak om samen iets op te zetten was dus snel
gemaakt. Zij blij en Ariëns Toneel blij. Op woensdag-
avond 26 juni om 22 uur werd afgesproken.
Wij meenden dat het om "niet meer" dan een soort
buurtbarbecue ging, wat schetste onze verbazing toen
we het veldje naderden. Daar stond een harmonie in
vol ornaat te spelen, en een bandje stond klaar. Twee
grote tenten en wel 140-150 man waren gezellig met el-
kaar er een echt wijkfeest van aan het maken. En wij
mochten dit afsluiten? We voelden ons vereerd en tege-
lijk heel blij. Want deze opzet hadden we in gedachten
een jaar geleden. Breng de mensen uit de wijken bijeen
en vier samen.
Onder een prachtige, ondergaande zon (het was waar-
schijnlijk de enige echt mooie dag van de week), en
met de schrijver van het stuk Jan Smeets kijkend op de
eerste rij, speelden we zijn poëtische en ontroerende
stuk voor een aandachtig publiek uit Gijzenrooi.
Straattheater leeft bij de gratie van de kijkers. Zij voed-
den de spelers met hun reacties, met hun lach, met hun
medeleven, met hun gejoel of hun stiltes. Wij voelden
bij elke zin, bij elke beweging, bij elke danspas de
goedkeuring en het mee beleven van de Gijzenrooiers
groeien. En zo groeiden wij, samen met jullie, naar één
van de mooiste voorstellingen uit de wagenspelweek.
De zon ging onder, wij rondden het wagenspel af, Gij-
zenrooi rondde zijn wijkfeest af en iedereen, inclusief
een trotse schrijver Jan Smeets, was vrolijk. Missie ge-
slaagd. Met veel plezier komen wij volgend jaar weer
terug naar Gijzenrooi. Een publiek als dit willen wij
niet missen.

Namens het Ariëns Toneel,
Jan De Becker, Voorzitter Ariëns Toneel
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Persbericht
Veilig thuis wonen met

dementie
In Nederland lijden ruim 256.000 mensen aan demen-
tie. Zo’n 70% hiervan woont thuis. Dat is mogelijk
dankzij de inzet van de patiënt zelf, de onmisbare
hulp van mantelzorgers en de hulp van professionele
thuiszorg. Wat kunt u doen als u last krijgt van de-
mentie? En, op wie kunnen de mantelzorgers een be-
roep doen? Gelukkig zijn er veel mogelijkheden
voor ondersteuning. We zetten ze voor u op een rij. 

Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van
informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor tre-
den geheugenstoornissen op en kan de patiënt som-
mige handelingen niet (goed) meer uitvoeren. Wellicht
vraagt u zich af of er sprake is van dementie bij uzelf,
uw partner of een familielid? Of is het toch onschul-
dige vergeetachtigheid? Met deze vraag kunt u op de
eerste plaats terecht bij uw huisarts. Hij of zij zal een
toets doen om de juiste diagnose te stellen.

Onafhankelijke begeleiding
Als er sprake is van dementie, verwijst de huisarts u
door naar een Zorgtrajectbegeleider van de Zorgketen

Dementie. Dit is een samenwerkingsverband van zo’n
zeventien zorgverleners in de regio Eindhoven op het
gebied van thuiszorg, dagbesteding en verpleeg- en
verzorgingstehuizen. De Zorgtrajectbegeleider is uw
vraagbaak. Hij of zij begeleidt u in het kiezen van een
zorgaanbieder en regelt de indicatie en het papierwerk.
Ook kan de zorgtrajectbegeleider informatie geven
over het ziektebeeld en over de ondersteuningsmoge-
lijkheden bij bijvoorbeeld Alzheimercafés of het Steun-
punt Mantelzorg. 
Door goede afstemming en samenwerking zorgt de
Zorgketen Dementie ervoor dat uw zorg goed op el-
kaar aansluit.

Zo lang mogelijk thuis
Veel mensen met dementie hebben de wens om thuis
te blijven wonen. In veel gevallen kan dat ook. Als u
kiest voor thuiszorg van ZuidZorg wordt er in overleg
met de patiënt en mantelzorgers gekeken naar de mo-
gelijkheden. Wat kan de patiënt zelf, wat kunnen man-
telzorgers en wat kunnen de mensen van ZuidZorg
doen? 

(kader:) Voor meer informatie kunt u ook terecht op:
www.alzheimer-nederland.nl
www.zorgketendemen-
tieeindhoveneo.nl
www.alzheimerexpe-
rience.nl 
www.zuidzorg.nl

Lampionnenoptocht
2013

Op zondagavond 10 november is het weer zover.
Dan kunnen alle kinderen van Gijzenrooi met hun
eigen lampion achter de muziek aan.
We vertrekken om 18.00 uur vanaf het Eijerven 10. Dan
is het al donker, maar je lampion geeft gelukkig licht.
Natuurlijk is er na afloop chocolademelk en wat lek-
kers.

In 2012 ging het zo:

“Ze gingen in optocht door Gijzenrooi. Samen met

de muziek, de trommelaars en de trompetten. Ach-

ter de muziek, die met hun mooie uniformen

voorop liepen, slingerden de lampionnen door Gij-

zenrooi.

De optocht met brandende lichtjes kringelde door

de hele wijk, met roffelende trommels en toete-

rende trompetten.

Op veel plaatsen gingen de gordijnen open om te

kijken wat er aan de hand was.

Maar de optocht ging verder, nu door het Berkven

en het Wolfsven om tenslotte met een grote boog

terug te keren naar het Eijerven”.

Kinderen van Gijzenrooi, zorg dat je er op 10 novem-
ber bij bent. Breng je lampion en je papa en mama mee.
Wij zorgen voor de rest!

Groetjes en tot ziens,
Truus en Esther
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Ondernemers in Gijzenrooi

Een vaste rubriek
interviews met in Gij-
zenrooi gevestigde
ondernemers

Houdt u zich net als wij netjes aan de wettelijke en
veilige maximum snelheid van 30 km p/u op het
Diepmeerven? Dan is ’t u zeker opgevallen dat, ter
hoogte van de kerstboom, sinds enige tijd een bord
‘                         ’ in de voortuin staat. Wij van de redac-
tie wilden wel eens weten wat er achter dit wervende
bord schuil gaat. Het blijkt ‘Keramiekatelier Han-
neke maakt’ te zijn. We schatten in kennis te gaan
maken met alweer een creatieve ondernemer. Geen
toeval, dat uit recent en valide onderzoek van Diede-
rik Stapel blijkt, dat na Strijp S en de High Tech
Campus, Gijzenrooi een goede 3e plaats op de Eind-
hovense creativiteits Top 3 inneemt. Veel creatieve
buurtgenoten hebben we al ontmoet: Wilko en
Maxim van Asseldonk (foto’s), Betje Stevens (vilt),
Jannet Gunnink (sieraden), Wietske Kramer (cupca-
kes), professor Van Putten (digitale gasmeters) en Ge-
rard van Rossum, oud-penningmeester van onze
buurtvereniging (creatief boekhouden).

Hanneke (Ouwerkerk) schenkt in haar woonkamer
annex winkel aan het Diepmeerven thee uit een pot
van eigen makelij en ook de bijpassende mokken zijn
onmiskenbaar een fraai product uit eigen keramische
‘keuken’. 

Hanneke, hoe lang ben je al ondernemer?
‘Sinds twee jaar. Ik was al een jaar of tien hobbymatig
met keramiek bezig. De laatste zetjes kwamen van bui-
tenaf. Steeds meer mensen die mijn werk zagen vroe-
gen of het te koop was en mijn leermeester zei rond die
tijd een keer heel spontaan:  “Jij hebt talent”.  Toen heb
ik de sprong gewaagd en ben hier officieel begonnen
met “Keramiekatelier Hanneke maakt”.’

Welke ‘ingrediënten’ heb je nodig om als keramiste te kun-
nen werken?
‘Het hoofdbestanddeel is klei. Geen Zeeuwse trou-
wens, de klaargemaakte klei waarmee ik werk komt
bijvoorbeeld uit Duitsland of Frankrijk. En je hebt gla-
zuurgrondstoffen nodig. Dat zijn bekende gedolven
gesteentes zoals kalk, talk, kwarts of magnesium. Ik
kleur mijn glazuren met oxides zoals koper, ijzer en ko-
balt, in kleine percentages toegevoegd aan een glazuur.
Ik werk zo ambachtelijk mogelijk, maak dus alles zelf
en koop geen prefab glazuren.’ (Het principe een beetje
van Maggi en een beetje van mezelf is duidelijk niet
aan Hanneke besteed red.)

En waaruit bestaat jouw hardware?
‘In mijn atelier op zolder heb ik een elektrische draai-
schijf, een spuitkabine, hiermee breng ik glazuur op de
klei aan en een op maat gemaakte gasoven. Hierin
stook ik op hele hoge temperaturen, vaak op 1250 gra-
den! Met zo’n oven kun je trouwens niet zomaar aan
de slag. Je moet hem leren kennen. Elke plek in de
oven geeft een iets andere temperatuur en het is in het
begin onvoorspelbaar hoe dat uitwerkt op de kera-
miek. Er belandt in zo’n periode nogal wat kunst in de
kliko.’ (Zou “Kunst in de Kliko” iets zijn voor een
nieuw succesvol RTL 4 programma gepresenteerd door
Martijn Krabbé? red.)
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Wat gaat er dan zoal fout?
‘Het glazuur kan eraf komen en er kunnen putjes  of
bobbeltjes in het glazuur ontstaan. Een gouden regel
bij keramisten is wel, dat je nooit meteen de gang naar
de kliko moet maken als je werk anders uit de oven
komt dan gedacht. Eerst drie weken bewaren voordat
je het weggooit. Feit is, zo weet ik ook uit eigen erva-
ring,  dat je inderdaad na een letterlijke en figuurlijke
afkoelingsperiode anders tegen het resultaat aankijkt!
Dan blijkt het soms toch heel aardig te zijn geworden.’

We zijn leken, maar hebben ooit de term ‘raku’ stoken ge-
hoord, is dat wat je doet?
‘Nee, in mijn gasoven richt ik me vooral op het reduc-
tief stoken.  Dat houdt in, dat je stookt met iets te wei-
nig gas voor een optimale verbranding . Hierdoor
krijgen je glazuren een andere kleur dan wanneer je
oxidatief (optimale verhouding gas:zuurstof ) stookt .
Met mijn reductiestook borduur ik voort op een lange
Aziatische traditie.’ 

Wat maak je met name?
‘Ik ben met serviesgoed begonnen zoals een theepot,
mokken, kopjes en borden. Nu ben ik me ook aan het
richten op bijvoorbeeld vazen en schalen. Het leuke
van dit werk vind ik dat je je kunt blijven ontwikkelen
en het een mooie zoektocht is naar een optimaal resul-
taat. Op technisch en artistiek vlak zie ik steeds weer
nieuwe uitdagingen. Af en toe werk ik met kleine ac-
centen, zoals een zilveren of gouden ornamentje. Ook
experimenteer ik met droge glazuren en reliëf. Het
duurt vaak wel 2 jaar voordat de resultaten echt hele-
maal naar mijn zin zijn.’

Hoe lang duurt het van idee tot kant en klaar product?
‘Toch wel een week of zes. Zo’n theepot lijkt misschien
eenvoudig, maar is het beslist niet. Een tuit op de

“body” bevestigen is geen gemakkelijke klus. Ook de
deksel moet natuurlijk goed passen. En alles moet ook
precies in het juiste stadium gebeuren. Klei is eigen-
wijs! Na het samenstellen van een theepot moet de klei
een week onder plastic drogen. Dan volgt de biscuit
brand op 1000 graden. Biscuit wil zeggen branden nog
zonder glazuur. Als dat gelukt is, breng ik het glazuur
aan door spuiten of dompelen en volgt de tweede bak-
sessie van 1250 graden! Een mooie theepot maken is ei-
genlijk een soort masterproof voor een keramist!’

Wij vinden de oven al zo heet als de pizza calzone eruit
komt die op 220 graden gebakken is!
‘Precies en daarom kun je de keramiek oven ook niet
zomaar open doen. Hij moet een dag afkoelen!’

Exposeer je wel eens en waar?
‘Nee, dat doe ik niet’ antwoordt Hanneke zonder na-
denken. We hebben het nog niet genoteerd of moeten
deze ontkenning alweer schrappen. ‘Mijn werk heeft in
Museum Gouda (de bakermat van de keramiek, in
Nederland red.) gestaan en ik heb een kraampje gehad
op de Feel Good Markt in Strijp. Ik ben nog maar net
begonnen en hoop mijn klanten te krijgen via mond tot
mond reclame. Natuurlijk heb ik ook een website.’

Stel dat de bewonersvereniging Gijzenrooi wat geld over
heeft en als veelbelovend ondernemer krijg je feestelijk een
cheque van € 10.000 overhandigd, wat ga je er mee doen?
‘Oei, alle hardware heb ik al, daar moet ik echt over
nadenken.’  Na een korte stilte: ‘Ik zou het investeren
in ervaring en scholing. Misschien zou ik wel naar St.
Ives in Cornwall gaan om stage te lopen bij keramisten
die werken vanuit de Leach traditie.’

Waaraan herken je jouw kunst?
‘Eh.., allereerst is mijn werk gelijkmatig gedraaid, vaak
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aan de dunne kant. Ik besteed veel aandacht aan de af-
werking, details zijn met zorg uitgewerkt. Oh ja, en de
kleuren van mijn glazuren zijn eerder rustig dan fel.
Natuurlijk  is mijn werk, meestal aan de onderkant,
voorzien van een stempeltje met mijn initialen!’

Is een keramist eigenlijk een kunstenaar of is kera-
misch werken een ambacht?
‘Beide. Het draaien van de klei is een ambacht, het
handvormen is echt een kunst.’

Tijd voor een dilemma! Je krijgt een mailtje van iemand die
een grote voor jou commercieel interessante order wil plaat-
sen. Er is wel een probleem, je vindt dat wat je moet gaan
maken zelf niet mooi. Wat doe je? 
Nu komt de kunstenaar in Hanneke helemaal boven-
drijven. ‘Ik zou dat niet doen’ antwoordt Hanneke heel

gedecideerd.  ‘Als ik iets maak, wil ik er voor de volle
100% achter staan.  Een opdracht moet zeker passen bij
mijn eigen smaak, anders kan ik hem niet uitvoeren.’

Wat een duidelijk en eerlijk antwoord. Intussen zitten
wij van de redactie een beetje op hete kolen. Weliswaar
geen 1250 graden, maar toch heet. We zijn min of meer
verslaafd aan ‘Heel Holland bakt’ en dat begint al over
10 minuten. Heel Holland bakt……., dat is nou toeval-
lig, Hanneke bakt ook. We stellen ons Robèrt van Bec-
khoven voor die vanavond met kritische blik en
Brabantse tongval zegt: ‘veel aandacht besteed aan de
uitvoering, lekker dun glazuur, een mooie gelijkmatige
afwerking en goed doorbakken, erg smaakvol ook. En
daarna meteen: ‘Hanneke, je bent door!’  Met dit des-
kundig juryoordeel zijn wij het van harte eens.

Bordspellenmiddag in
de Jaguar

Op 20 oktober a.s., de laatste zondag van de herfstvak-
antie, organiseert de commissie activiteiten een gezel-
lige bordspelmiddag. Van 13.00-17.00 uur komt
bordspelvereniging Roll the Dice uit Veldhoven met
een groot arsenaal aan spellen naar de Jaguar. Denk
aan spellen zoals “De Kolonisten van Catan” of “De
Poorters van Nieuwstad” het nieuwste spel van 999
Games! Aan tafeltjes kunnen de diverse bordspellen
gespeeld worden die uitgelegd zullen worden door de
mensen van Roll the Dice. Een prima manier om een
nieuw bordspel uit te proberen voordat het spel even-
tueel op het verlanglijstje van Sinterklaas of Kerstmis
komt. En het is natuurlijk ook heel leuk om met wijk-
genoten een middag bordspellen te spelen.

Deelname aan deze middag is gratis (dankzij de finan-
ciële bijdrage van de bewonersvereniging) maar in-
schrijving vooraf is wel noodzakelijk. Roll the Dice

moet uiteraard weten met hoeveel personen ze moeten
komen om de spellen aan u/jou uit te leggen. Er komt
namelijk één demo-er per acht deelnemers, dus je hoeft
nooit lang op uitleg te wachten! De spellen zijn ge-
schikt voor kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar acti-
viteiten@gijzenrooi.nl
Vermeld je naam, contactgegevens, het aantal personen
en de leeftijden.
Doe dit uiterlijk zondag 22 september (de dag van de
zeskamp)!

Graag tot ziens in de Jaguar!

Namens de commissie activiteiten,

Mariëtte Mooren
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ACTIEVE BUURTPRE-
VENTIE IN GIJZEN-

ROOI
Surveillances door leden actieve buurtpreventie
binnenkort van start!

Met enige regelmaat zult u  leden van het actieve
buurtpreventie-team, herkenbaar aan hesjes met
‘buurtpreventie’ op de rug,  door de wijk zien lopen.
De informatie-avonden over actieve buurtpreventie
van 25 april in de Fontein en 18 mei in het Akkertje
hebben zo’n 25  deelnemers opgeleverd.
De surveillanten zullen u attenderen op mogelijk on-
veilige situaties. De buurtbrigadier zal op basis van de
politiecijfers aangeven op welke avonden en/of
tijdstippen het nuttig is de surveillances uit te voeren.
De grootte en samenstelling van de teams kan varië-
ren.

Riky Heijnen, straat- coördinator van het reguliere
buurtpreventieteam zal de wijkrondes coördineren.
Door inzet van de surveillance-teams en uw oplettend-
heid en aandacht voor preventie, willen we het aantal
inbraken in de wijk zoveel mogelijk terugdringen.

Het buurtpreventie-team verzoekt u met klem onvei-
lige situaties via een gele kaart te melden bij buurtpre-

ventie.  Verdachte omstandigheden graag meteen mel-
den bij de politie  (0900 - 8844). Meent u getuige te zijn
van een (poging tot) inbraak of andere acute situatie,
aarzel dan niet en bel 112!

Mocht u belangstelling hebben om deel uit te gaan
maken van het actieve buurtpreventie-team, meldt u
dan aan via: buurtpreventie@gijzenrooi.nl

Op de website van de gemeente
www.eindhoven.nl/veiligestad vindt u meer informa-
tie. Handige preventietips vindt u op de site van de
buurtvereniging: www.gijzenrooi.nl en dan naar
buurtpreventie.

Riky Heijnen en Johàn Blaazer

Vooraankondiging:
Basisschool Beppino Sarto
gaat voor mediawijsheid

Woensdagavond 6 november 2013 
Voor wie: ouders met kinderen tot 13 jaar

Basisschool Beppino Sarto nodigt u uit om samen het
‘grijze’ internetgebied tussen school en thuis te ver-
kennen. Een mediawijsheidspecialist laat u kennis
maken met de internetwereld van de jeugd en infor-
meert u over de mogelijkheden en waarom kinderen
doen wat ze doen.

Voor meer informatie kijk op www.beppinosarto.nl
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Mijn buurtje.

De tuinen in onze buurt hebben in de afgelopen maan-
den door al die regen en natuurlijk de zon een prachtig
volume gekregen. Alles groeit en bloeit. Dan opeens
komt tijdens de vakantie een warmte periode die al dat
groen opeens weer terug brengt naar bleek geel. Zelfs
vallen er al enkele blaadjes van de bomen rondom huis.
Daar zijn we eigenlijk niet op voorbereid. We zitten
midden in de zomer. Genieten van al het mooie om ons
heen. Relaxt achterover leunen tijdens onze zuurver-
diende vakantie. 
Maar het komt wel goed mag ik hopen. Ieder seizoen
heeft haar ups en downs zullen we maar zeggen.
We kunnen nu heerlijk in onze tuintjes luieren. Met een
boek of een muziekje. Met een badje, trampoline of
zelfs de bbq mag niet ontbreken.
Opeens leven we weer buiten. Nemen de fiets en wan-
delen we wat meer om de vijvers.

Dan pas kom je weer tot de ontdekking dat wonen in
ons buurtje erg fijn is.
Laten we dat dan ook zo houden met het buitenleven
en een beetje denken aan onze buurtjes? 
Een fijne nazomer toegewenst.

Riky Heijnen.

Jeugdbond voor Na-
tuurstudie.

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en gek van de natuur? 
De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot en
met 25 jaar die het leuk vinden om de natuur in te
gaan (*).
Door zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, ga-
randeren we dat iedere NJN´er kan doen wat hij of zij
het leukst vindt: zoveel mogelijk zien en te weten
komen over de natuur! 
Op onze excursies bekijken we alles wat groeit en
bloeit: libelles, vogels, schelpen, lieveheersbeestjes,
vlinders, paddenstoelen, plantjes en natuurlijk nog
veel meer.
Verder organiseren we weekend-kampen rond ver-
schillende thema’s, uitgebreide zomerkampen, lezin-
gen, cursussen, begeleiding bij profielwerkstukken en
meer.
NJN activiteiten voor de komende maanden zijn bij-
voorbeeld onze ‘Kust en kordagen’ (21 en 22 septem-
ber), het ‘Burlkamp’ waar we naar de bronst-roep van
de edelherten gaan luisteren (4 t/m 6 oktober), onze
herfstkampen op Schiermonnikoog (11 t/m 13 oktober)
en Texel (18 t/m 20 oktober) en een natuurwerkdag (2
november).

De NJN heeft een actieve afdeling in Eindhoven. Die
afdeling organiseert de NJN activiteiten hier in de
buurt en informeert je over wat er in de rest van het
land te doen is.
Meer weten? Kijk op www.njn.nl. Of bel eens aan bij
Anne van Hoorn. Ik zit in het bestuur van de afdeling
Eindhoven. Ik zal je graag meer vertellen en ik heb ook
allerlei flyers en folders voor je.
Graag tot snel op één van onze komende activiteiten. 
(*) Ben je 11 en wil je vast eens mee op excursie om de
sfeer te proeven? Doen we niet moeilijk over!


