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Nieuwe rubriek:
Op www.gijzenrooii.nl vindt u artikelen die niet direct in het Gijzen-
roois Zegje thuishoren, maar toch de moeite waard zijn om te lezen. 

U kunt nu deze teksten vinden op onze website: 
• Met schulden in de ziektewet
• Verslag Bewonersplatvorm Eindhoven van 19 september 2013 in de Plaza

Futura.

BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

16 APRIL 2014

Beste buurtbewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 16 april aanstaande
in het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 vanaf 20:15. Ons doel is de tijdsduur van het
formele gedeelte te beperken zodat we aansluitend onder het genot van een hapje en
een drankje gezellig kunnen bijpraten.

Op pagina 12 vindt U de complete uitnodiging.
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Kerstboom Ontsteking
Het zal u niet ontgaan zijn, dit jaar hebben we
nieuwe kerstverlichting in onze Gijzenrooise
kerstboom. De oude peertjes zijn vervangen door
moderne ledverlichting. De ledverlichting is een
stuk duurzamer dan de oude peertjes zodat de
nieuwe verlichting mooi past bij de andere duur-
zame initiatieven in onze wijk.

Er is door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de
nieuwe verlichting. Bij deze willen we graag in het bij-
zonder Wim Corbeij en Janco Rampart bedanken voor
hun inzet. Sommige mensen moeten nog even wennen
aan de moderne uitstraling maar het is een resultaat
waar we trots op kunnen zijn. Ontzettend bedankt
Janco en Wim!

Er is niet alleen hard gewerkt aan de boom. Ons eigen
Gijzenrooise koor “De Boomklevers” heeft zich flink
ingezet om de kerstboomontsteking muzikaal op te
luisteren. Het koor telt inmiddels bijna 30 leden. Er is
dit jaar maar liefst 10 keer gerepeteerd onder leiding
van Elly Admiraal en met muzikale begeleiding van
Erik van Dijck. Het niveau wordt steeds hoger en naast
de traditionele kerstliedjes worden er voortaan ook
swingende moderne kerstliedjes gezongen.

Op de dag zelf konden we weer rekenen op scouting
Père Kersten voor de opbouw van de tent. De viering
startte bij de kerststal van Tivoli. In de kerststal waren
een aantal prachtige nieuwe schapen te bewonderen.
Ook zijn er mooie kleurplaten ingeleverd waarvoor de
jonge winnaars een mooie prijs hebben ontvangen. Er

waren de nodige wijkgenoten bij Tivoli aanwezig en
andersom ook bij onze boom. Dit bevestigt dat het ge-
waardeerd wordt dat deze activiteit samen met onze
buren georganiseerd wordt.

Rond 19.30 u. klonken de warme klanken van  “De
Boomklevers” en na een korte toespraak door onze
voorzitter Gerard van Rossum werd de kerstboom ont-
stoken (spannend moment, het resultaat werd voor het
eerst zichtbaar in het donker….). Vanaf dat moment
was er één ding zeker, er komt voldoende licht van de
boom af! 

Na de ontsteking is er genoten van “De Boomklevers”,
de glühwein, de chocomel en de warmte bij de vuur-
korf. Het lijkt ieder jaar wat drukker te worden wat
een goed teken is. En gelukkig zat het weer mee
waardoor het aangenaam was om een uurtje bij de
boom met onze wijkgenoten te verblijven.
Kortom een geslaagde ontsteking en sfeervolle avond,
we zien u graag volgend jaar (weer) bij de kerststal en
onder onze eikenboom!

Namens het bestuur van de bewonersvere-
niging,
Maarten Verboord



Jaargang 23, Nummer 84, Maart 2014

Het Gijzenrooise Zegje pagina 4

het
GIJZENROOISE

ZEGJE

Op een avond in december  loop
ik door de wijk om Gijzenrooi’s
kerstverlichting te bekijken. Er
is een tijd geweest dat ik, na af-
loop van het kerstdiner, aan be-
zoekende vrienden al dat
origineels en moois aan buiten-
verlichting showde. Zo te zien
wordt die ‘lichtjes-route’ dit jaar
geen succes. Een gevolg van
energiebewustzijn, bezuiniging
of gewoon geen tijd meer om de
buitenboel aan te kleden? 

Eenzaam baken
De verlichte buitenbomen zijn veel
minder talrijk dan andere jaren. De
grote, gerenoveerde wijkboom aan
het Diepmeerven staat als een een-
zaam baken op zijn post.
Ook het artistieke gehalte laat dit
keer te wensen over. Hier en daar
staan nog wat inventieve bomen
die hun lichtjes dan weer blauw en
dan weer rood laten knipperen.
Maar over het algemeen valt de
oogst wat tegen. Mijn hoop is nog
gevestigd op het huis aan het Bies-
ven. De zwaaiende kerstman op het
dak, de arrenslee en de verlichte
vlaggen, ze straalden je altijd  tege-
moet. Zelfs deze hotspot komt er
dit jaar een beetje bekaaid van af,
hoewel er enkele grappige stop-
bordjes in de tuin staan. 

Het zal toch niet……
Onderweg word ik aangesproken
door een man met een handdoek in
zijn hand die mij vraagt of ik een
konijn kwijt ben en dat met hem

wil vangen. Hij wijst naar een cara-
van waaronder een schitterend
exemplaar met hangoren zich
schuilhoudt. Zo te zien gelukkig
geen angorakonijn. Even bekruipt
mij de gedachte: deze man zal toch
niet voor zijn kerstdiner ……? Zijn
uitleg stelt me gerust: hij is op weg
naar de fitness als hij een konijn het
Diepmeerven ziet oversteken. Hij is
bang dat het beestje overreden zal
worden, dus snel zijn handdoek ge-
pakt en er achteraan. Het konijn is
nog sneller en verstopt zich voort-
durend op onbereikbare plaatsen.
We bellen aan bij de mensen van de
caravan die echter niet opendoen.
Tja, dat kan ook van alles beteke-
nen. Veel mensen in Gijzenrooi
doen avonds na 20.00 uur de deur
niet meer open om ongewenst be-
zoek te voorkomen.
De vriendin van de fitness-man is
inmiddels ook gearriveerd. We
gaan ervan uit dat het konijn ont-
snapt is uit de bokkentuin en lich-
ten de beheerder in. De afloop kan
ik helaas niet meer meemaken,
maar dat is ongetwijfeld goed geko-
men. De beheerder heeft mij ook al
eens geholpen een ontsnapte eend
weer op de juiste locatie af te zet-
ten.

Led-exemplaren
Mijn kerstverlichtingsweg vervol-
gend bedenk ik dat konijnen de ge-
woonte hebben om aan snoeren te
knabbelen. Zou dat de reden zijn
van het gereduceerde aantal  bui-
tenbomen?
Als energiebesparing uw motief

was, dan kunt u eens overwegen
het buitengebeuren  met  led-licht-
jes te verfraaien. Enkele led-exem-
plaren deden reeds schuchter hun
intrede in de Gijzenrooise tuinen. Ik
hoop dat ik volgend jaar mijn be-
zoek weer een stralend en artistiek
verantwoorde kerstroute door onze
wijk kan bieden.

Myriam Schrover

Wij verzamelen graag reacties voor het
volgende Zegje via communicatie@gij-
zenrooi.nl. De sluitingsdatum is 27 april
2014.

Kerstverlichting en konijnen in Gijzenrooi
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26 april 2014
Koningsdag in
Gijzenrooi!

Dit jaar op Koningsdag hoeven we de wijk niet uit
op zoek naar vertier! Op ons eigen Buurtven zal
een vrijmarkt worden georganiseerd waar iedereen
(van jong tot oud) zijn of haar spullen kan gaan
verkopen. Op kleedjes of tafeltjes kunnen tweede-
hands spullen worden verkocht. Een leuk idee is
ook om zelfgemaakte spullen te verkopen (eetbaar
of niet-eetbaar). Wees creatief!

Tijdens de vrijmarkt kunt u een drankje drinken bij de
bar, terwijl de kinderen zich vermaken op het spring-
kussen. 

Voorafgaand aan de vrijmarkt zal er een optocht zijn
met versierde fietsen. Voor de mooist versierde fietsen
zal er een prijsje zijn!

Het (voorlopige) programma op 26 april ziet er als
volgt uit:
10.00 uur Optocht met versierde fietsen 
11.00 – 16.00 uur Vrijmarkt 

Houd de posters en de internetsite in de gaten voor het
definitieve programma. We hopen u op 26 april te zien!

Mocht u het leuk vinden om mee te helpen deze dag
om te toveren tot een onvergetelijk feest, dan is uw
hulp van harte welkom. Wij zoeken bijvoorbeeld nog
iemand die de kinderen wil schminken, maar ook op
ander gebied kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Meld het even bij ons via z.pollen@chello.nl.

Hanneke en Claudia 

KOM JE OOK PAAS-
EIEREN ZOEKEN?

Op Paaszaterdag 19 april a.s. organiseert de com-
missie 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 zoek-
plaats.

Deelname is gratis, wel moeten alle kinderen bij aan-
komst 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 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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Leest u even mee?
‘Volkomen paranoïde’. Dat, beste wijkgenoten is de
best mogelijke omschrijving van mijn geestestoestand
van de laatste maanden. Zoek het op in Van Dale en
u vindt: “Toestand van waanideeën over de intenties
van anderen, achtervolgingswaan”. Zoek het vervol-
gens op in ‘de DSM-5’, het wereldwijd gebruikte stan-
daardwerk over psychiatrische aandoeningen, en uw
avondje Scrabble of Wordfeud zal gegarandeerd nooit
meer hetzelfde zijn.
‘Hoe komt die Gijsz nou toch ineens zo?’, vraagt u
zich misschien in een moment van medeleven af.
Wel, terugkijkend moet het allemaal begonnen zijn zo
rond de onthullingen door klokkenluider Edward
Snowden, enige tijd geleden. Daaruit bleek dat Ameri-
kaanse inlichtingendiensten massaal ‘elektronisch sur-
veilleren’. Dat komt er in gewone mensentaal op neer
dat ze desgewenst uw en mijn e-mail lezen, net als
onze SMS-jes en WhatsAppjes. Ze leggen vast met

wie we wanneer bellen en hoe lang. Welke websites
we bezoeken is gesneden koek voor hen als ze dat
willen.
Het bleek nog maar het topje van de spreekwoorde-
lijke ijsberg. De Britten doen het net zo enthousiast.
En de Duitsers. De Fransen roepen zo hard dat zij het
niet doen dat niemand het nog gelooft. Echt: ieder-
een doet het! Op het moment dat ik dit stukje schrijf
wordt onze Nederlandse minister Plasterk over dit
zelfde onderwerp bij de fietsenstalling in elkaar gesla-
gen door de oppositie. Voor de goede orde overigens:
men is niet boos op de minister omdat Nederland ook
blijkt af te luisteren en mee te lezen. Men is boos
omdat hij op televisie heeft gejokt dat we het niet
doen.

Ergens in de afgelopen periode moet er bij mij van
binnen iets zijn geknapt. Ik bedoel: als echt iedereen
mij afluistert en met mij meeleest, dan toch zeker ook
de gemeente Eindhoven? Ons wijkbestuur? Mijn
buren? En wat zit die lijster in de achtertuin trouwens
wantrouwig naar binnen te gluren?!?
Al maanden lang heb ik dezelfde nachtmerrie. Ik zit in
mijn woonkamer. Enkele goede vrienden op bezoek.
De uitnodiging voor dat bezoek heb ik overigens per
postduif verstuurt. Dat is veiliger. Wij fluisteren. Dat
doen we opdat die afluisterapparatuur aan de andere
kant van de muren ons niet kan horen. Ik heb de gor-
dijnen hermetisch dicht. Want liplezen op de beelden
van de alom tegenwoordige bewakingscamera’s is
met speciale software een fluitje van een cent. En
waar we het over hebben? Gewoon, van die onschul-
dige dingen waar je het met je vrienden over hebt.
Hoe is het thuis? Hoe gaat het met de kinderen? Die
aanstaande schoolreünie waar we wel zin in hebben.
Niks terrorisme of zo. Maar ja: zal die afluisteraar dat
ook begrijpen??

Badend in het zweet word ik dan ’s morgens wakker.
Na enkele minuten rustig ademhalen is mijn hartslag
weer een beetje normaal geworden. Gaandeweg
begin ik een en ander weer in perspectief te zien. Ik
bedoel: ik woon in Gijzenrooi! Als het begrip ‘gezond
verstand’ nog niet zou zijn uitgevonden, dan had dat
om u en mij alsnog moeten gebeuren, wijkgenoten.
Hier doen wij toch niet mee aan die flauwekul?!? Als
wij iets van elkaar willen weten, dan vragen we het
elkaar toch gewoon?
Eeehhhh…. dat mag ik tenminste hopen, toch?

Gijsz
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Een vaste rubriek van
interviews met in 

Gijzenrooi gevestigde
ondernemers

Wvttk, bbhh, teab, bttb, ihkv. Welke afkorting hoort
niet in het rijtje thuis? Voor de doorgewinterde kruis-
woordpuzzelaar of deelnemer aan het Nationale Dic-
tee (przwlskprd) geen al te ingewikkelde opgave.
Het juiste antwoord is natuurlijk BTTB. Dat staat
voor BouwTechnisch TekenBureau Helmig. De eige-
naar/ drijvende /scheppende kracht van dit bedrijf is
onze energieke en ambitieuze buurtgenoot Peter Hel-
mig (28). We ontmoeten Peter op zijn thuisbasis het
Raatven. Het bedrijf is aan huis, dus een Gijzen-
rooise ondernemer in de meest zuivere vorm.

Peter, sinds wanneer bestaat je bureau en waarom ben je
voor jezelf begonnen?
‘In 2010 ben ik gestart als zelfstandige, namelijk bouw-
technisch- en constructief tekenaar. Daarvoor werkte ik
in loondienst in dezelfde branche. In die periode vroe-
gen aannemers me regelmatig om mee te denken. Dat
deed ik graag en zo ontstond het idee om voor mezelf
te beginnen. Het leek me heel mooi om je stempel op
een project te kunnen drukken en er dan je eigen naam
aan te verbinden. In feite heb ik van mijn hobby m’n
beroep kunnen maken.‘ (Aan de caissière in de super-
markt die we op zaterdag aandoen kun je duidelijk
merken dat zij dat niet gedaan heeft, red.)

Vanuit welke achtergrond doe je dit werk?
‘Ik heb zowel op het MBO als in het HBO bouwkunde
gestudeerd. Daarnaast  kan ik 3D tekenen en heb veel
kennis  van bouwmaterialen. In feite doe ik aan pro-
jectmanagement. Het bouwen heeft me altijd geboeid.
Als kind van 8 was ik alleen maar in de weer met le-
gostenen, een hamer en spijkers. Ik ervaar het als een
groot voordeel, dat ik zowel praktisch (ervaring als
timmerman, assistent uitvoerder en in de timmerfa-
briek) als theoretisch goed  geschoold ben.’

Waarvoor kunnen klanten bij jou aankloppen?
‘Voor kleine en grotere (ver)bouwplannen kunnen
mensen bij me terecht . Het kan een dakkapel zijn, een
uitbouw, loungehoek in de tuin, een bijzondere terrei-
nafscheiding of carport geheel in de stijl van de wo-
ning of zelfs een gehele nieuwbouwwoning.’

Je doet dus alleen particuliere projecten!
‘Nee hoor, ook het bedrijfsleven bedien ik graag. Zo
heb ik hier in Eindhoven voor restaurant “Smeagol”  in
de Kerkstraat, het ontwerp voor het interieur gemaakt.
Het werken aan een bedrijfshal of kantoorgebouw be-
hoort ook tot de mogelijkheden .’  

Hoe ga je te werk als je benaderd wordt door een klant?
‘Uiteraard maak ik dan zo snel mogelijk een afspraak.
In dit gesprek is het heel belangrijk om vooral goed te
luisteren naar ideeën en wensen van de klant. Die pro-
beer ik later te vertalen naar een realistisch plan en of-
ferte.’

Wat als een klant iets voorstelt waar je helemaal niet achter
staat? We noemen maar iets, Louvre zuilen bij een verder
strak en modern huis?
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‘Wanneer de wensen van de klant niet realistisch zijn
of niet passend zijn, dan zal ik de klant adviseren dat
niet te doen en ook duidelijk aangeven waarom. Mijn
visie is, dat een verbouwing in principe moet bijdragen
aan waardevermeerdering van een huis. Vaak bedenk
ik ook een variant waar opdrachtgevers zelf niet aan
gedacht hebben, ik denk graag out of the box. Ik vraag
me bijvoorbeeld altijd bij een jong gezin af: hoe kind-
vriendelijk en praktisch zijn de verbouwing- ideeën?’

En nog even om het helemaal scherp te krijgen, stel dat die
klant toch de Louvre zuilen wil?
‘Tsja, dan komen ze er. De klant moet uiteindelijk blij
zijn met het eindresultaat en smaken verschillen nu
eenmaal. Het maakt ook nog wel uit of de klant zijn
hele leven in die woning wil blijven of op termijn
denkt het pand te verkopen.’

Zie je bepaalde trends?
‘Oh ja zeker! Veel mensen zijn op dit moment bezig
met uitbreiding van hun woning en vooral ook de
woonkamer verlengen naar buiten. Een voorbeeld
daarvan is de zogenaamde loungehoek of zithoek in de
tuin. Ik heb er al een aantal ontworpen.’

Is er een project waarbij je heel erg trots op het resultaat
bent?
‘Nou, de tuinafscheiding bij een woning aan een van
de Vennen in onze wijk bijvoorbeeld (zie foto met
Peter). Het leuke is, dat dit project me al een aantal
vervolgopdrachten en veel positieve feedback heeft
opgeleverd! Trots ben ik vooral  als er weer een tevre-
den klant is. Met name als de klus uitdagend was en ik
een variant heb kunnen uitwerken waar de opdracht-

gever zelf helemaal nog niet aan gedacht had.’
Wat vind je zo leuk aan het ondernemen?
‘Het mooist vind ik de combinatie van dingen. Ui-
teraard ontwerp ik heel graag, en ik heb veel plezier in
het uitbreiden van mijn netwerk en klantenkring.’

Hoe doe je dat uitbreiden? Je bent nog jong, opgegroeid als
screenager, dus via social media?
‘Natuurlijk, ik ben actief op LinkedIn (zakelijk digitaal
netwerk, red.), ik twitter , heb een website  en zorg
voor veel link building. Op die manier word ik makke-
lijker gevonden als iemand aan het googelen is. En ...
voegt Peter er met een brede glimlach aan toe… ‘Ik ad-
verteer in het ZEGJE!!’

Een druk bestaan lijkt ons!
‘Nou en of, en.. wat ik nog niet verteld heb, ik heb
twee banen. Op kantoortijden ben ik site planner bij
Philips Healthcare. Voor de baas ontwerp ik de inde-
ling van ruimtes in ziekenhuizen en privéklinieken
waar hun medische apparatuur komt te staan. Daar-
naast besteed ik al mijn “vrije” tijd aan m’n eigen
onderneming.’

Hoe hou je dat vol?
‘Dat is niet moeilijk hoor! Mijn partner Inge onder-
steunt me op administratief gebied en adviseert me op
commercieel terrein. Daarnaast -ik weet, dat het heel
traditioneel klinkt- , zorgt zij voor de dingen die hier in
huis moeten gebeuren. Anders zou het een bijna onmo-
gelijke combinatie worden. Wel wil ik erbij zeggen, dat
m’n onderneming geen energie kost, maar oplevert!’ 

>>
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Zijn er aspecten waar jij bij het ontwerpen in het bijzonder
op let?
‘Die zijn er beslist. Heel belangrijk vind ik het zoge-
naamd bouwkundig detailleren.’  Met veel  overtui-
ging zegt Peter: ‘Het detail maakt het ontwerp.’
Dat klinkt goed, kun je een voorbeeld geven van zo’n detail.
‘Bijvoorbeeld de overgang van het dak naar de gevel.
Ook de keuze van het soort metselwerk vind ik van
groot belang. Kleuren horen trouwens ook bij de be-
langrijke details. Vaak wordt gedacht dat het mooi  is
om met kleuren te werken die erg op elkaar lijken. Dat
is helemaal niet zo, contrasterende kleuren werken
vaak veel beter!’

Je bestaat een jaar of 3, kun je een mijlpaal noemen?
‘Eh…, dat is toch het moment geweest waarop de web-
site en mijn logo klaar waren. Het is (vooral in tijd) een
enorme investering geweest. Gelukkig merk ik, dat het
al die moeite dubbel en dwars waard geweest is.
Sindsdien is mijn naamsbekendheid enorm vergroot.’

En hoe zit het met jouw ambities?
‘Heel graag zou ik een opdrachtgever krijgen die al-
leen nog maar een lap grond in zijn bezit heeft. Het
lijkt me geweldig om dan samen met die klant te brain-
stormen en tot een heel mooi eindresultaat te komen.
Bij een project betrokken zijn van het eerste gesprek tot
en met de nazorg.’

De nazorg?
‘Ja, dat is vast onderdeel van een project. Als alles gere-
aliseerd is, ga ik nog een keer met de opdrachtgever in
gesprek om te horen wat de ervaringen zijn en of alles
naar volle tevredenheid is afgehandeld.’

Nazorg klinkt naar afsluiting en dat doen we in dit
geval nog met een knipoog naar de puzzelaars onder
ons:
Ptr bdnkt vr dt ntrvw n hl vl sccs mt jw bdrf bttb hlmg
n d tkmst!

Beste buurtbewoners,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 16 april aanstaande in het Cruydenhuisch, Kal-
moesplein 73. Ons doel is de tijdsduur van het formele gedeelte te beperken zodat we aansluitend onder het
genot van een hapje en een drankje gezellig kunnen bijpraten.

Datum : Woensdag 16 april 2014
Welkom: 20.15 uur
Aanvang vergadering: 20.30 uur
Einde vergadering: 21.30 uur
Einde buurtborrel: 22.30 uur

De agenda van het formele gedeelte is alsvolgt:
1 Opening en mededelingen
2 Goedkeuring notulen ALV 11 april 2013 (zie Zegje juni 2013 en www.gijzenrooi.nl)
3 Aftreden en (her)benoemen secretaris*
4 Financiële verantwoording 2013 en begroting 2014
5 Toelichting door commissies
6 Rondvraag en sluiting

Zoals aangegeven kunt u aansluitend gezellig bijpraten met uw buurtgenoten onder het genot van een hapje en
een drankje.
Let op; in tegenstelling tot andere jaren is de vergadering niet in de Jaguar maar in het Cruydenhuisch (ingang
via het paadje links naast de dierenkliniek). Wij zien en spreken u graag op woensdag 16 april!

Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi
* Statutair heeft ieder bestuurslid een zittingstermijn van 2 jaar. De huidige secretaris Maarten Verboord treedt af en is herkiesbaar.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur vòòr 1 april.
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Terugblik geslaagd
‘Boomkleverseizoen’

Alweer voor de derde keer heb ik met veel plezier
meegezongen in het Gijzenrooise gelegenheidskoor
‘De Boomklevers’.

Intussen is het gezelschap uitgegroeid tot een koor van
formaat, dat onder leiding van Elly en muzikale bege-
leiding van Erik de ontsteking van de kerstboom in de
wijk opluistert.

Begin oktober mailde Truus dat de repetities weer gin-
gen beginnen. Samen met enkele buurtgenoten uit de
straat liep ik een aantal donderdagavonden naar Elly’s
huis, waar iedereen gastvrij ontvangen werd. Een
mooie gelegenheid om even bij te kletsen of kennis te
maken met nieuwe gezichten.

Er waren altijd wel mensen die voor koffie, thee, fris en
wat versnaperingen zorgden.
Het repertoire, samengesteld door Elly, Erik en Truus,
was heel divers, echte klassiekers, meezingers maar
ook onbekend werk. Er zaten soms pittige meerstem-
mige stukken bij, de lat was dit jaar weer ietsje hoger
gelegd.

Vanaf acht uur startte het inzingen en het losmaken
van de spieren. Soms voelde ik me wat ongemakkelijk
bij die rare bekkentrekkerij, maar omdat iedereen mee-
deed, verdween de gêne toch vrij snel.

En wat een verrassing de avond van de generale repe-
titie! Truus en Pia hadden diverse appeltaarten gebak-
ken. Heerlijk! Een mooie afsluiting van onze
repetitieavonden.

Mede dankzij het mooie weer waren veel mensen op
de ontsteking van de kerstboom afgekomen. Fijn om
voor zoveel publiek te mogen zingen.

De foto’s van dit evenement staan op de website, op de
activiteitenpagina. 

Het koor is vooral nog op zoek naar zingende mannen,
maar uiteraard is iedereen welkom. Heb je interesse
om mee te doen? Meld je dan aan bij Truus van Ves-
sem.

Volgend jaar doe ik weer mee aan deze Gijzenrooise
traditie. Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Evelyn

Badmintonners
gezocht

Een groepje mannen uit (overwegend) Gijzenrooi, in
leeftijd variërend van midden dertig tot zestig jaar
(maar opmerkelijk fit!) speelt twee keer per week bad-
minton in de gymzaal van de Reis van Brandaan
(school op de hoek van de Heezerweg en het Kanunni-
kensven). 
We spelen op dinsdagavond (aanvang: 20.30 uur) en

zaterdagochtend (aanvang:
9.30 uur). We spelen alleen
dubbelspel en komen gere-
geld mensen tekort. Kortom:
we hebben plaats voor en-
kele enthousiaste en enigs-
zins geoefende
badmintonners. Heb je zin?
Kom een keer meespelen om te zien of het bevalt.
Neem contact op met:
Martin van Rooij: 2110007 of info@vanrooijcommuni-
catie.nl.
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2014 wordt een brui-
send jaar!!

Half januari van dit jaar zijn de commissie acti-
viteiten en het bestuur van de bewonersvereniging
om de tafel gaan zitten om te brainstormen over
activiteiten voor onze wijk. We wilden met her-
nieuwde energie een jaarplanning in elkaar zetten
die zoveel mogelijk mensen in onze wijk aan zal
spreken. Uiteraard komen de goedlopende acti-
viteiten van het afgelopen jaar terug op het pro-
gramma. 

Denk aan het paaseieren zoeken, de lampionnenop-
tocht en de nieuwe activiteit op oudejaarsavond voor
de kinderen. We zoeken nog mensen die er voor kun-
nen zorgen dat het feest op oudejaarsavond voor de
volwassenen verder kan gaan. Ook de midzomer-
avond met een optreden van het Ariëns Toneel wordt
weer georganiseerd. Iedereen die toen aanwezig was,
was héél enthousiast. Maar er waren helaas niet heel
veel mensen. Deze activiteit moet meer bekendheid
krijgen. Daarom zullen we dit jaar het programma ver-
plaatsen naar de zaterdagavond en grootser uit gaan
pakken! Dit gaat echt een avond worden waar u na de
vakantie nog over praat…..! De bordspellen dag willen
we gaan combineren met kaartspelen zoals bijv. rikken
en bridgen. 

Dit jaar wordt er weer feest gevierd in onze wijk ter ere
van de nieuwe koning! Op zaterdag 26 april is het Ko-
ningsdag en dit wordt gevierd met o.a. een vrijmarkt
en activiteiten voor de kinderen. Zet deze dag dus al in
uw agenda! In september gaan we een burendag orga-
niseren. De precieze invulling daarvan is nu nog niet
bekend, maar we hebben al volop ideeën. 

Het programma voor 2014 ziet er nu als volgt uit:
Vrijdag 14 februari Cultuur bij je buur
Paaszaterdag 19 april Paaseieren zoeken
Zaterdag 26 april Koningsdag
Zaterdag 5 juli Midzomeravond met

Ariëns toneel
Zaterdag 27 september Burendag
Oktober Bord-/kaartspellen dag
Zaterdag 8 November Lampionnenoptocht
Vrijdag 12 december Ontsteking kerstboom

met koor de
Boomklevers

Oudejaarsavond 31 december Oudejaarsviering met
vuurkorven en
vuurwerk

Houd het Zegje en de website goed in de gaten voor
meer informatie over bovenstaande activiteiten. Wij
hopen op enthousiaste deelname van iedereen uit de
wijk zodat we er samen een bruisend 2014 van kunnen
gaan maken!

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren
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Mijn naam is Wiefse Coebergh.

Ik woon al 17 jaar met Rob in onze wijk, in het Vlut-
tersven.

Ik heb eerst 17 jaar gewerkt op basisschool De Klim-
boom, en nu werk ik al weer bijna 8 jaar als ambulant
begeleider voor kinderen met gedragsproblemen.
Rob en ik hebben samen drie kinderen.
Intussen zijn onze kinderen het huis uit en heb ik naast
mijn werk iets meer tijd voor andere dingen.
Rob en ik zeggen regelmatig tegen elkaar dat Gijzen-
rooi een ideale wijk is om in te  wonen: ruimte, frisse
lucht, vlak bij de natuur (met prachtige klaprozenvel-
den in de zomer) waar je heerlijk kunt fietsen, wande-
len, mountainbiken of hardlopen en tegelijk woon je
vlak bij de binnenstad met alle voorzieningen die daar-
bij horen.
Tot nu toe was onze wijk ook een veilige wijk.

In het voorjaar kregen we via de gemeente andere
signalen.
Ik vind het belangrijk dat onze wijk veilig blijft,
omdat je je alleen dán prettig kunt blijven voelen in je
huis.
Om die reden wil ik me graag inzetten om een kleine
bijdrage te leveren aan dit  stukje veiligheid en heb
me daarom aangemeld als straatcoördinator bij de
commissie buurtpreventie.

Ik ben straatcoördinator van sector 7
(Vluttersven/Berkven). 

Aarzelt u niet en neem meteen contact met me op als
er zaken zijn die de buurtpreventie of –veiligheid be-
treffen!

[Red.: Info over straatsectoren en -coördinatoren op de
website, tab Buurtpreventie]

Nieuwe straatcoördinator Buurtpreventie-team
stelt zich aan u voor:
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Hallo beste
Eindhovenaren,  

Mijn naam is Michel Janssen uit Nijmegen. Ik wil u
langs deze weg benaderen voor een oproep. Het betreft
hier verhalen over de bevrijding van Eindhoven. Mijn
moeder, Sjaan de Groot, heeft ruim 35 jaar in Stratum
gewoond. Mocht u materiaal hebben dan is dit van
harte welkom. Ikzelf heb nooit in Eindhoven gewoond
maar ben wel zeer geïnteresseerd in deze fantastische
stad en de geschiedenis ervan, met name dan het as-
pect van de bevrijding rond 18 september 1944. Hier-
onder kunt u lezen wat mijn bedoelingen zijn, ik hoop
dat ik mag rekenen op uw welwillende medewerking.
Alles mag, niets moet. 

Michel Janssen, zoon van mevr. Janssen-de Groot en
kleinzoon van Driek en Johanna de Groot-Lathouwers
uit Stratum. 

Aangezien mijn moeder Adriana (Sjaan) de Groot
(woont nu in Groesbeek en is thans 91 jaar) bewust de
bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 heeft

meegemaakt, is bij mij het idee gerezen om aan de
mensen die in Eindhoven wonen of gewoond hebben
en tevens de bevrijding van Eindhoven hebben meege-
maakt op 18 september 1944, te vragen om zijn of haar
verhaal, op- of aantekeningen te sturen naar jans-
sen63@planet.nl Ik ben van plan om uw verhaal, in
Word-vorm of op een andere manier, digitaal online te
zetten op de site  http://stratum-heden-en-verleden.nl
Doordat het binnenkort 70 jaar geleden is dat de bevrij-
ding van Eindhoven begon lijkt het mij een leuk idee
om zoveel mogelijk verhalen van Eindhovenaren te
vergaren om ze dan vervolgens te publiceren, zo blij-
ven deze verhalen over deze roemruchte tijd voor het
nageslacht bewaard. Ik zou het dan ook zeer op prijs
stellen als u uw verhalen -hoe klein ook- naar mij toe
wilt sturen. Als ik alles digitaal heb bewerkt en online
heb geplaatst krijgt u van mij een mail terug ter be-
vestiging dat uw verhaal samen met de andere verha-
len online staat. Ik dank u alvast zeer hartelijk voor uw
eventuele medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
Michel Janssen,
webmaster van ”Mijn familie de Groot uit oud Stratum
te Eindhoven”. 

Lekker wandelen in onze prachtige omgeving
Sinds enkele maanden wandel ik op maandagmid-
dag samen met een klein groepje mensen onder be-
geleiding van studenten van de Fontys-opleiding
Sport en Welzijn.

We starten bij de kerk “de Fontein” in het Schutters-
bosch en vandaar uit wandelen we ongeveer 1 uur.
Voor de studenten is het een stageopdracht, voor ons
een aangename manier om buiten te zijn en te genieten
van het bos en de Stratumse hei.
Zin om ook mee te doen?
Kom dan op maandagmiddag om 14.00 uur naar “de
Fontein” en wandel gezellig mee.

Käthe Schilders
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1e Kinder-oudejaars-
feest!

Wat was het gezellig op het eerste kinder-oudejaars-
feest op het Buurtven. De kinderen vonden de vuur-
korf met marshmallow wel heel lekker en gezellig.
Velen hadden ook eigen vuurwerk meegenomen en
dat was heel mooi. 

Ook in de omliggende wijken werd al voldoende
vuurwerk afgestoken om de sfeer aan te vullen. De
uitspraak dat ouders het naar hun zin hebben als hun
kinderen het naar hun zin hebben, was op deze avond
wel voelbaar. Want ook de ouders hebben deze avond
als heel gezellig ervaren. Er is ronduit gekletst en van
de oliebollen genoten.

Er is zelfs gevraagd of dit ook niet voor volwassen ge-
organiseerd kan worden. Aangezien wij (Claudia en
ikzelf) jonge kinderen hebben, kunnen wij deze gezel-
lige avond helaas niet verlengen tot middernacht. Dus
wie wil het oudejaarsfeest verlengen voor de volwas-
sen? Laat het maar weten aan de
activiteitencommissie.

Hanneke
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Oude vuilstortplaats
in de 

Gijzenrooise Zegge
In de Gijzenrooise Zegge ligt aan het fietspad naar
Zesgehuchten een oude vuilstortplaats, die ooit ge-
bruikt is om verfresten e.d. te dumpen. Toen kon dat
allemaal nog. Tientallen jaren heeft deze stort er on-
gestoord bijgelegen. Totdat in 2009 de gemeente be-
sloot de stort volgens de nu geldende wettelijke
regels te onderzoeken en zonodig te saneren.
Dat geldt zowel bovengronds als ondergronds, het
grondwater.

De stortplaats boven de grond is inmiddels gesaneerd
door deze met een meter grond af te dekken, dat is de
goedkoopste manier. Alles afvoeren is een andere sane-
ringsoptie, maar daar is niet voor gekozen.
De verontreiniging in de vorm van aromaten en oplos-
middelen, waaronder dichlooretheen, vinylchloride,
benzeen en tolueen is inmiddels in het grondwater te-
recht gekomen. Vanaf 2009 wordt ieder jaar de veront-
reiniging gemeten. Iedereen die daar in de buurt
wandelt, zal de peilbuizen weleens gezien hebben.
Namens de Bewonersvereniging volg ik de situatie
m.b.t. de stortplaats en krijg ik ieder jaar van de ge-
meente het verslag toegestuurd. Ook in het najaar van
2013 is er weer een metingsronde geweest. Hieronder
staat een summiere samenvatting van het pakweg 125
pagina’s tellende monitoringsverslag van Arcadis.

Hoe verspreidt zich de verontreiniging?
Omdat het grondwater van zuidoost naar noordwest
stroomt, gaat ook de verontreiniging deze kant op,
d.w.z. vanaf de stortplaats richting Zwanenven.
Ze verspreidt zich en zakt steeds dieper in de bodem.
Er is sprake van een horizontale en een verticale uit-
waaiering, de zgn. pluim. 

Enkele conclusies uit het rapport met wat aanvullingen
van mij:
-  De gemiddelde concentraties van de geanalyseerde

aromaten en oplosmiddelen in de pluim nemen af,
daarentegen zijn er meer streefwaardeoverschrij
ingen voor dichlooretheen waargenomen. Als je alles
op een hoop gooit, zijn er meer overschrijdingen van
de normen, maar ze zijn gemiddeld minder erg.

-  Op 220 m. van de stortplaats is een overschrijding van 
de waarde voor vinylchloride gemeten. In 2012 was 
dit nog onder de limiet. Gelukkig is de zware veront-
reiniging met dichlooretheen op deze plaats afgeno-
men, maar nog steeds ruim boven de toegestane 
waarde.

-  Vlakbij de stort is de concentratie dichlooretheen in 
2012 flink toegenomen en in 2013 weer voor een deel 
afgenomen. Men vermoedt dat er in 2012 vanonder de 
stortplaats nog opnieuw verontreiniging is bijgeko-
men.

-  Er moet rekening mee gehouden worden dat er voor 
2015 nog geen stabiele eindsituatie zal ontstaan. 
M.a.w. de verontreiniging verdwijnt niet binnen korte 
tijd.

Hoe gedraagt de verontreiniging zich in grote lijnen van
2009 tot 2013?
De cijfers en tabellen uit het rapport zijn door mij zo
goed mogelijk geïnterpreteerd en in eigen woorden
samengevat.

Hoe ziet het er uit op een diepte van 3 tot 5 meter?
-  Vlakbij de stort is er een flinke toename sinds 2012
-  Op 70 m van de stort is er een lichte toename Verder 

weg is er een lichte afname of helemaal geen veront-
reiniging
En op een diepte van 10 meter?
-  Vlakbij de stort een lichte afname
-  Op 70 m. is er een lichte afname van de ernstige ver

ontreiniging
-  Op 220 m is er een lichte toename van de verontreini-

ging
-  Verder weg geen verontreinigingen
Op een diepte van 15 tot 17 meter?
-  Vlakbij de stort variabele waarden, maar véél minder 

erg dan op 5 en 10 m. diep
-  Op 70 m. nauwelijks verontreiniging
-  Op 220 m. zeer zware verontreiniging, maar gelukkig 

afnemend
-  Op 360 m. lichte toename tot lichte verontreiniging
Op een diepte van 30 meter?
-  Vlakbij de stort: geen verontreiniging
-  Op 70 m. geen verontreiniging
-  Op 220 m. niet gemeten 
-  Op 360 m. toename van redelijk zware verontreini-

ging
Op een diepte van 40 meter?
-  Op 360 m. lichte verontreiniging in 2013 gemeten
-  Op andere afstanden niet gemeten
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Op meetpunten buiten de pluim, die liggen bij het
Zwanenven, langs het fietspad, op het zandpad ten
oosten van de stort en de veedrinkputten, zijn geen
verontreinigingen aangetroffen.

Hoe ziet het vervolg er uit?
Zolang dat nodig is vindt er
ieder jaar een peilbuisronde
plaats.
Op diverse punten is de inter-
ventiewaarde overschreden,
dat betekent dat vanaf 2011 ge-
rekend, de zaak binnen 4 jaar
een saneringsplan opgemaakt
moet worden, tenzij ….. de ver-
ontreiniging zodanig afneemt
door natuurlijke afbraak dat er
geen risico meer is voor natuur
en landbouw. Oppompen van
grondwater gebeurt pas vele
kilometers verder weg naar het
noorden, dus het risico van
vervuild grondwater oppom-
pen is (voorlopig) niet aan de
orde. 
Een andere mogelijkheid is dat
er geconstateerd wordt dat de
verontreiniging zó diep onder
de grond verdwijnt, dat er geen
schade meer veroorzaakt
wordt. Zelf vermoed ik dat het
op het laatste zal uitdraaien. 

Eindhoven, januari 2014
Kees van Vessem

Bijeenkomst
energie besparen.

Op donderdagavond 20 februari start de eerste van
drie bijeenkomsten ‘Besparen op je energiekosten’. De
avonden vinden plaats in De Jaguar en zijn op 20 fe-
bruari, 6 en 20 maart.  Geef je op voor deze drie

bijeenkomsten via Wilma@klimateam.nl. Zie ook de
website. Verder komt ook duurzame energieopwek-
king aan bod en wordt gesproken over duurzaamheid,
waarbij individueel gedrag in een bredere context
wordt geplaatst. 
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Jaarbeschouwing 2013
Bewonersvereniging
Gijzenrooi (BG)

Tijden veranderen, de maatschappij verandert en
zo waarschijnlijk ook Gijzenrooi. De doelstelling
van de bewonersvereniging verandert echter niet:
het streven is en blijft om een wijk te hebben en te
houden, die aan al haar bewoners -jong en oud-
een plezierig en veilig woonklimaat biedt. Een
wijk die ruimte en vrijheid biedt aan de individu-
ele bewoner, maar ook een wijk die saamhorigheid
stimuleert, opdat mensen voor elkaar klaar staan
en elkaar helpen als dat nodig is.

Hoe doe je dat? Enerzijds door de belangen van de
wijk onder de aandacht te brengen bij lokale overhe-
den en instanties en hier de nodige afspraken en voor-
zieningen van de wijk te regelen en anderzijds een
aantal activiteiten te organiseren die de bewoners in de
wijk samen brengen.

Vele leden – al dan niet deel uitmakend van commis-
sies en bestuur - hebben zich hiervoor in 2013 enthou-
siast ingezet.

Met veel energie is er een scala aan activiteiten georga-
niseerd. Een aantal activiteiten zoals het paaseieren
zoeken, de lampionnenoptocht, de kerstboomontste-
king (dit jaar met nieuwe verlichting) blijken nog
steeds zeer succesvol te zijn en in de smaak te vallen.
Daarentegen blijkt de zeskamp zijn langste tijd te heb-
ben gehad. Er zijn ook nieuwe activiteiten georgani-
seerd, die weliswaar (nog) kleinschalig zijn, maar toch
zeer goed aanslaan: een wandeling met bewoners door
ons aansluitend natuurgebied, een natuurmarkt, een
oudejaarsviering met de kinderen en het midzomer-
avond evenement. 

Ook de ideeën m.b.t. duurzaamheid brengen de bewo-
ners van Gijzenrooi samen en leiden tot gezamenlijke
initiatieven.

Ter verhoging van onze veiligheid is buurtpreventie in
2013 gestart met het surveilleren door de wijk en heeft
naast de zgn. “gele kaart” een facebookpagina als aler-
teringsmiddel ingezet om elkaar snel en tijdig op de
hoogte te stellen.

Ons Gijzenroois Zegje, dat viermaal per jaar verschijnt,
wordt door vele bewoners zeer op prijs gesteld. Daar-
naast hebben we goed verzorgde posterborden en niet
te vergeten de website als belangrijke middelen van
communicatie om bekendheid te geven aan alle acti-
viteiten die binnen de wijk plaatsvinden. Mogelijk dat
we hiernaast de communicatie nog verder zullen trach-
ten te intensiveren door de mogelijkheden die nieuwe
technologieën ons bieden.

Het jaar 2013 kan zonder meer een succesvol vereni-
gingsjaar worden genoemd en ter afsluiting wil ik dan
ook alle vrijwilligers bedanken, die hiervoor hebben
gezorgd.

Ik hoop dat ook in 2014 weer op een ieders inzet gere-
kend mag worden, zodat dit weer een levendig jaar
wordt, waaraan we veel genoegen zullen beleven. 

Gerard van Rossum 
Voorzitter Bewoningsvereniging Gijzenrooi


