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Activiteitenkalender

Zaterdag 27 september Burendag
Donderdag 16 oktober Informatieavond gezamenlijke

inkoopactie zonnepanelen
Zondag 26 Oktober Bord-/kaartspellen dag
Zaterdag 8 November Lampionnenoptocht
Vrijdag 12 december Ontsteking kerstboom met koor de 

Boomklevers
Oudejaarsavond Oudejaarsviering met vuurkorven 

en vuurwerk
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Rubriek:
Op www.gijzenrooi.nl vindt u artikelen die niet direct in het Gijzenrooise
Zegje thuishoren, maar toch de moeite waard zijn om te lezen. 

U kunt nu deze teksten vinden op onze website: 
• Gratis bezoek VanAbbe museum
• Repair cafe Stratum
• Persbericht Lumens groep
• Oproep vrijwilligers zorg

Culinair
Gijzenrooi.

Organisatoren
gevraagd.

Cultuur 
bij je buur.

Vrienden van
Gijzenrooi.

Gijsz
2.0.

Koop de
zon in huis.

Ondernemen
in Gijzenrooi.

Van voetstap
tot paaltje.

Ooievaars
op Gijzenrooi.

Op zaterdag 27 september a.s. organiseert de commissie activitei-

ten de eerste Burendag in Gijzenrooi. Het thema is: “Gijzenrooi Culinair”. Wij roepen
iedereen op om zich die dag uit te leven in de keuken en met de zelfgemaakte gerech-
ten om 17.00 uur naar het Buurtvente komen. Meer op pag. 3.

Op donderdagavond 16 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf

19.15 uur) vindt de aftrap plaats met een informatieavond in de Jaguar, waarbij u ken-
nis kunt maken met 040Energie en de gezamenlijke inkoopactie.  Investeren in zonne-
panelen wordt steeds aantrekkelijker. U bespaart op uw energierekening, uw woning
krijgt een beter energielabel en stijgt in waarde. Daarom organiseren wij, de commis-
sie Duurzaamheid van de bewonersvereniging Gijzenrooi, samen met de Eindho-
vense lokale energievereniging 040Energie, dit najaar een voorlichtings- en
inkoopactie voor zonnepanelen. Meer op pag. 10.

Op zondag 26 oktober a.s. organiseert de commissie activiteiten een

gezellige bordspellenmiddag. Van 13.00-17.00 uur komt bordspelvereniging Roll the
Dice uit Veldhoven met een groot arsenaal aan spellen naar het Cruydenhuisch, Kal-
moesplein 73. Dat is het wijkrestaurant achter “DierenDokters Kalmoesplein”. Meer
op pag. 6.
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Gijzenrooi wordt 
“Culinair”

en kan boeken
ruilen op Burendag!

Op zaterdag 27 september a.s. organiseert de commis-
sie activiteiten de eerste Burendag in Gijzenrooi. Het
thema is: “Gijzenrooi Culinair”. Wij roepen iedereen
op om zich die dag uit te leven in de keuken en met
de zelfgemaakte gerechten om 17.00 uur naar het
Buurtven (veldje aan het Eijerven/Schaapsloopven)
te komen.

Maak een maaltijd voor het aantal personen waarmee
je zelf deelneemt. Als iedereen dat doet is er dus ook
genoeg voor allemaal. Het spreekt vanzelf dat je alleen
van de gerechten van mede wijkbewoners kunt proe-
ven als je zelf ook iets hebt meegebracht. Alles is wel-
kom: heerlijke hapjes, soep, quiches, buitenlandse
gerechten, bedenk het maar! Als je iets maakt dat
warm moet blijven neem dan ook indien mogelijk een
rechaud mee. Voor de lekkerste inzending/mooiste
presentatie is er een prijs.

Van 17.00-19.00 uur kunnen we zo genieten van een
gezamenlijke maaltijd, elkaar weer eens ontmoeten én
nieuwe ideeën opdoen voor in de keuken. Om te
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen willen
wij graag uiterlijk 20 september a.s., maar natuurlijk
het liefst zo snel mogelijk een email ontvangen. Stuur
je mail naar activiteiten@gijzenrooi.nl met de volgende
gegevens:
Naam, emailadres, tel.nr., aantal personen en je recept.

Wij willen graag alle recepten van de meegebrachte ge-
rechten verzamelen en op de site van de bewonersver-
eniging plaatsen. Je gerecht krijgt een nummer en als
iemand jouw recept het lekkerste vindt en zelf ook
eens wil maken, is het op de website te vinden onder
het corresponderende nummer. 

Voorafgaand aan Gijzenrooi Culinair kunnen we vanaf
16.00 uur genieten van een kopje koffie of thee en is er
een boeken ruilmarkt tot 17.00 uur. Iedereen kan boe-
ken die alleen nog maar in de boekenkast stof liggen te
vangen meenemen en ruilen met andere wijkbewoners
die ook boeken meegenomen hebben. Wij plakken een
nummer in je boek en je krijgt een corresponderend
nummer mee. Je kunt zoveel boeken uitzoeken van an-
deren als je zelf lootjes (dus ingebrachte boeken) hebt.
Mocht jouw boek aan het einde van de avond door nie-
mand uitgekozen zijn dan kun/moet je het weer mee
naar huis nemen. Het lootje met het juiste nummer
toont aan dat je de eigenaar bent. Alleen zo kunt je evt.
met meer boeken naar huis gaan dan waarmee je geko-
men bent. Een mooie manier om de boekenkast te ver-
versen en gesprekken aan te gaan met de
buurtbewoners. 

Programma zaterdag 27 september 2014:
16.00-17.00 uur boeken ruilmarkt onder het genot van
een kopje koffie
17.00-19.00 uur gezamenlijke maaltijd met zelf meege-
brachte gerechten

Wij hopen op een gezellige Burendag, lekker eten, inte-
ressante boeken en veel mooie ontmoetingen!

Janco Rampart, Tim van Vark en Mariëtte Mooren
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Verbreed je horizon

De Bewonersvereniging Gijzenrooi is een jonge en
dynamische vereniging die zich kenmerkt door haar
innoverende ideeën.

Kwaliteit en creativiteit staan evenals het creëren van
sociale cohesie in de buurt hoog in het vaandel.

Door verhuizing van een teamlid zijn we binnen de
commissie ‘Activiteiten ‘ op zoek naar een:

Organisator
die in staat is de jaarlijkse lampionnenoptocht in no-
vember in goede banen te leiden.

Wij bieden:
• Een creatieve functie met ruimte voor ideeën 

en eigen inbreng
• Een prettige werksfeer in een informele vereni-

ging

Heb jij:
• Voldoende affiniteit met jonge kinderen en hun 

ouders?
• Voldoende improvisatievermogen?
• Enige kennis van PR en social media?
• Voldoende tijd om deze functie minimaal twee 

jaar uit te oefenen? Toelichting: Tijdsinveste-
ring max. 5 uur per jaar

Dan bieden wij jou:
• Blije kindersnoetjes en tevreden ouders
• De kans om je (verborgen) kwaliteiten te leren

kennen en je competenties te verbeteren.
• Waardering
• Uitstekende doorgroei en ontwikkelingsm

ogelijkheden om bv. andere, meer complexe 
evenementen (mede) te organiseren.

Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie?
Neem dan contact op met Truus van Vessem.
Voor meer informatie kun je ook bellen met Mariëtte
Mooren, contactpersoon van de commissie activiteiten.

-PERSBERICHT-
Eindhoven, 6 juli 2014

Beste buurtplannen beloond

De winnaars van de wedstrijd voor ‘Het beste buurti-
dee’ zijn: Kracht op Acht, Adopteer een Straat en Lo-
geerhuis. De drie initiatieven wonnen ieder 1.000
euro om hun idee uit te voeren. Meer dan 1.250 men-
sen brachten hun stem uit op de 10 genomineerde
ideeën.

De Lumens Groep schreef de wedstrijd uit omdat ze
weet dat er steeds meer van vrijwilligers wordt ver-
wacht, zij wil vrijwilligersinitiatieven op deze manier
een handje helpen. 33 initiatieven schreven in voor de
wedstrijd met een idee om hun buurt beter, mooier,
veiliger of gezelliger te maken. De Cliëntenraad van de
Lumens Groep maakte een top-tien van de ingezonden
ideeën. Vervolgens kregen de initiatiefnemers 1 maand
de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.

De drie winnaars werden op 3 juli bekend gemaakt
door wethouder Lenie Scholten. Dit was tijdens de af-
sluiting van een workshopdag voor alle medewerkers

en vrijwilligers van de Lumens Groep die ging over de
toekomst, veel van de workshops stonden in het teken
van meer vrijwillige inzet. De wedstrijd was zo’n suc-
ces dat de Lumens Groep hem volgend jaar gaat herha-
len.

De ideeën van de winnaars en de overige genomineer-
den nog eens terug zien? www.jaarverslaglumens-
groep.nl.
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Cultuur Bij Je Buur
volgend jaar 
op 27 februari

2015 
Na een succesvolle eerste editie in februari dit jaar,
organiseert de Bewonersverenging Gijzenrooi op
vrijdagavond 27 februari 2015 de tweede editie van
Cultuur Bij Je Buur. Mensen die graag hun kunsten
willen vertonen en mensen die hun huiskamer be-
schikbaar willen stellen, kunnen zich nu al aanmel-
den via een mailtje aan info@jandenneman.com

Cultuur Bij Je Buur is een evenement door en voor
onze buurtbewoners. Buurtgenoten bezoeken op die
avond drie huiskamers waar een optreden plaatsvindt,
verzorgd door één of meer buurtbewoners. Naast het
genieten van de cultuur heb je ook de kans om andere
buurtbewoners te ontmoeten. Tussendoor wandel je
naar je volgende adres waar men je opwacht met een
drankje en een hapje.

De eerste Cultuur Bij Je Buur februari 2014 bleek een
gouden formule. We genoten van veel talentvolle en
creatieve buurtbewoners, zangers, dichters, muzikan-
ten en schilders op een tour langs verschillende hui-
zen. Je ziet andere bewoners als artiest, als luisteraar
en kijker in het publiek of als gastheer of gastvrouw in
de verschillende huiskamers.

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

writer, unplugged pop)
drama (bijvoorbeeld een eenakter, een mooi verhaal)
kleinkunst (een stand-up, of een buut)
We gaan voor deze optredens uit van een goed ama-
teur niveau. Na de aanmelding nemen we contact met
u op over de aard en inhoud van de optredens.

We roepen andere buurtbewoners op om hun kamer
beschikbaar te stellen voor een huisconcert of ander
optreden. Uw huiskamer moet daarbij groot genoeg
zijn om ruimte te bieden aan een groep van ongeveer
20 tot 25 luisteraars/kijkers. Van de organisatie (en de
bewonersvereniging) krijgen de gastgezinnen een ver-
goeding voor het schenken van koffie of een drankje.

In het volgende Zegje hopen we de verschillende acts
te kunnen presenteren. Op een lijst kan ieder dan een
voorkeur aangeven van optredens. Hiermee krijgt ie-
dereen zijn of haar individuele tour van 3 optredens in
3 huiskamers op één avond tijd.
De organisatie stemt af met alle mensen die optreden,
met de gastheren en gastvrouwen en maakt een plan-
ning waarin het publiek zoveel mogelijk de keuzes
krijgt van hun voorkeur.

Dus nogmaals ons verzoek: niet te bescheiden of verle-
gen, mail ons uw bijdrage aan Cultuur Bij Je Buur
2015!

Alleen bij voldoende artiesten en huiskamers kunnen
we beginnen met de organisatie van deze activiteit.
Verdere informatie is te krijgen bij Erik van Dijck of Jan
Denneman.

Motiveer daarom je huisgenoot, je buurvrouw, je ken-
nis en laat ze reageren door een mailtje te sturen aan:
info@jandenneman.com. 
Een briefje in de bus van Gulbergsven 43 mag ook.
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Op zondag 26 oktober a.s. organiseert de commissie
activiteiten een gezellige bordspellenmiddag. Van
13.00-17.00 uur komt bordspelvereniging Roll the
Dice uit Veldhoven met een groot arsenaal aan spel-
len naar het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73. Dat is
het wijkrestaurant achter “DierenDokters Kalmoes-
plein”

Roll the Dice neemt moderne bordspellen mee zoals
“De Kolonisten van Catan”, “Carcassonne” of “De
Poorters van Nieuwstad” van 999 Games. Het wordt
dus zeker geen “mens–erger-je-niet” of “ganzenbord”
middag. 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. Vorig jaar
hebben we een heel gezellige middag gehad die voor
iedereen voor herhaling vatbaar was. Hopelijk ben jij
dit jaar ook van de partij!

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
nl. één demo-er per acht deelnemers, dus je hoeft nooit
lang op uitleg te wachten! De spellen zijn geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen.
Er is ook de mogelijkheid om een kaartje te leggen met
andere kaartliefhebbers.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar acti-
viteiten@gijzenrooi.nl
Of doe een briefje in de bus op Berkven 9.
Vermeld je naam, contactgegevens, het aantal personen
en de leeftijden.
Doe dit uiterlijk zondag 28 september!
Graag tot ziens in het Cruydenhuisch!

Namens de commissie activiteiten,

Mariëtte Mooren

BORDSPELLENMIDDAG GIJZENROOI
IN HET CRUYDENHUISCH
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Facebook groep
“Vrienden van
Gijzenrooi”

Tegenwoordig gaat de communicatie steeds sneller,
waar je vroeger nog een brief schreef en moest wach-
ten totdat hij een paar dagen later bezorgd werd,
stuur je nu een what’s app of Facebook berichtje en
heb je soms al binnen een paar minuten antwoord.
Tijden veranderen.

Vanuit de gedachte meer betrokkenheid binnen Gijzen-
rooi te bereiken en een snellere vorm van communica-
tie op gang te krijgen, is het idee ontstaan om een
(besloten) Facebook groep voor Gijzenrooi op te zetten.
Het grote voordeel hiervan, is dat het op deze manier
mogelijk is om mensen sneller op de hoogte te kunnen
stellen van zaken als activiteiten in de wijk, hulp ge-
zocht bij bv. activiteiten, gevonden/verloren voorwer-
pen, ideeën, informatie etc.

Wij (Remko en Dunja Koeneman) hebben het initiatief
genomen om deze groep aan te maken, aangezien we
veel geluiden opvingen over de behoefte aan een snel

en sociaal platform. Maar
dat wil niet zeggen dat het
“onze” groep is. Juist niet!
Ons idee hierachter is, dat
het een platform wordt
vóór en dóór de bewoners
van Gijzenrooi, waar men
op een snelle en eenvou-
dige manier met elkaar
kan communiceren.

Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor wat hierop
geplaatst wordt, maar kunnen (indien nodig) wel be-
richten verwijderen.
Wel is de vraag aan jullie om alleen Gijzenrooi gerela-
teerde berichten te plaatsen en de groep niet te gebrui-
ken voor “commerciële” doeleinden. Dus geen reclame
maken voor bedrijven etc.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en hoe sneller de
communicatie, dus… wil je op de hoogte blijven van
het reilen en zeilen in de wijk, wordt dan nu lid van
“VRIENDEN VAN GIJZENROOI”

Dit kan door onderstaande link in te voeren, of in Face-
book te zoeken op “vrienden van gijzenrooi”

www.facebook.com/groups/gijzenrooi/
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Gijzenrooi 2.0
Op veel afdelingen van bedrijven was en is het ge-
bruikelijk dat er bij de ingang een grote lijst hangt
met daarin foto's van de mensen die er werken, met
daarbij vermelding van waarop ze aanspreekbaar zijn.
Dol op 'kort maar krachtig' gaven de Nederlanders
zo'n lijst al gauw de naam van 'smoelenboek'.
Ehhh..... kent u de boeken en/of de films van Harry
Potter? Nou daar voeren ze dat soort portretten nog
een stap verder. Die kijken mee en reageren soms op
het gesprokene!

Elders in dit Zegje valt te
lezen over een aardige
ontwikkeling in onze wijk.
Sinds kort hebben we na-
melijk een digitale pen-
dant van die meepratende
portretten. Ik heb het
over de Facebookgroep
'Vrienden van Gijzenrooi'.
Die groep is opgetuigd
door enkele enthousiaste
inwoners van onze wijk.
En ik moet zeggen, wijk-
genoten: ik vind het een
interessante ontwikkeling.

Voor degenen die niet zijn opgegroeid in een gedigi-
taliseerde samenleving volgt hier een stukje (recente)
geschiedenis.

Websites waren de eerste populaire toepassing van
het Internet. Ze staan nu te boek als 'Web 1.0'. Die
websites communiceerden hoofdzakelijk in één rich-
ting: van zender naar ontvangers. De beheerder le-
vert de inhoud, de bezoekers nemen daarvan kennis
en kunnen er (soms) op reageren.

De laatste jaren evenwel hebben 'Web 2.0 toepassin-
gen' een grote vlucht genomen, en wereldwijd hon-
derden miljoenen enthousiaste gebruikers verworven.
Het basisidee achter Web 2.0 is dat van 'User Genera-
ted Content': niet de beheerders maar de gebruikers
leveren de inhoud, en delen die met elkaar, open of
besloten.

Bekende voorbeelden zijn:
Professionele netwerken (bijvoorbeeld LinkedIn); net-

werken om foto's of videofragmenten met elkaar te
delen, (Flickr, YouTube) en platforms om korte tekst-
berichten rond te sturen (Twitter). En dus een sociaal
netwerk zoals Facebook.

Zoals iedere ontwikkeling kent ook deze het hele
spectrum van enthousiaste voorstanders tot rabiate
tegenstanders. De voorstanders vinden dat die tech-
nieken de mogelijkheden om wereldwijd met elkaar in
verbinding te staan tot ongekende hoogten hebben
opgedreven.

De tegenstanders zeggen: 'Ja,
maar als ik in een restaurant
een groepje aan tafel zie zit-
ten die allemaal met hun
eigen smartphone bezig zijn,
dan vrees ik dat die luitjes
juist helemaal geen verbin-
ding meer hebben met el-
kaar...... nog nooit zo
verbonden en nog nooit zo al-
leen'!

Met alle digitale sporen die
we overal achterlaten realise-
ren filosofen zich dat we 'een
samenleving zijn geworden
die niet meer kan vergeten'.
En ze vragen zich bezorgd af
wat daarvan de consequen-

ties zullen zijn. Ga zo maar door.

Nou, wat dat 'geen verbinding meer hebben' ben ik
niet echt bezorgd. Kijk rond in dit Zegje. Met alle aan-
gekondigde activiteiten, waar we elkaar dus 'in het
echt' kunnen tegenkomen, zult u zich voelen als een
kind in de spreekwoordelijke snoepwinkel. Die Face-
book groep kan daar hooguit een dimensie aan toe-
voegen, als u het mij vraagt.

En ook onder het kopje 'ieder medium is hooguit zo
goed als degenen die er in publiceren' zie ik reden
voor posimisme. Dit is immers nog steeds Gijzenrooi!
Hier wonen weldenkende mensen. Daar valt zinnige
input van te verwachten. En op andere momenten
weten we hier dat spreken zilver is en zwijgen nog
steeds goud.

Ik zou dus zeggen: Gijzenrooi 2.0? Goed bezig!

Gijsz
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Doe mee met de gezamenlijke
inkoopactie van zonnepanelen

in Gijzenrooi!

Investeren in zonnepanelen wordt steeds aantrekke-
lijker. U bespaart op uw energierekening, uw woning
krijgt een beter energielabel en stijgt in waarde. En
met de zon als onuitputtelijke energiebron draagt u
ook nog bij aan een duurzame wereld. Maar ondanks
de vele voordelen van zonnepanelen is het ‘uitzoek-
werk’ toch vaak een drempel om tot aankoop over te
gaan. Daarom organiseren wij, de commissie Duur-
zaamheid van de bewonersvereniging Gijzenrooi,
samen met de Eindhovense lokale energievereniging
040Energie, dit najaar een voorlichtings- en inkoop-
actie voor zonnepanelen.

Op donderdagavond 16 oktober om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.15 uur) vindt de aftrap plaats met een infor-
matieavond in de Jaguar, waarbij u kennis kunt maken
met 040Energie en de gezamenlijke inkoopactie. 

Informatie
- U krijgt informatie over de financiële kant: wat
zijn de kosten, hoe verdient uw investering zichzelf
terug, financieringsmogelijkheden. 
- U kunt inschrijven voor een ‘schouw’: een vrij-
blijvend gedetailleerd advies door een ervaren onaf-
hankelijke adviseur die bij u thuis uw situatie bekijkt.
Deze adviseur zal ook aanwezig zijn tijdens de avond.
- Een andere mogelijkheid is een ‘quickscan’: een
snelle inventarisatie van wat er wel of niet mogelijk is
voor uw woning. 
- Natuurlijk is er alle ruimte voor een antwoord
op uw vragen.

Inkoopactie
Heeft u besloten dat u zonnepanelen wilt aanschaffen?
Dan kunt u een vrijblijvende offerte krijgen van de le-
verancier die wij hebben geselecteerd. Ook deze lever-
ancier zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn.
Als deelnemer krijgt u korting. De installatie en ople-
vering worden door 040Energie in de gaten gehouden.
En mocht er een probleem zijn, dan staat 040Energie u
bij. Na de oplevering van uw systeem kunt u laten na-
gaan of de opbrengst voldoende is (functioneert het
systeem zoals het moet?) en hulp krijgen bij eventuele
problemen met garantie, ook jaren na de actie. Makke-

lijker kan het niet.

Tijdens de avond zullen we ook ingaan op de moge-
lijkheid om een cursus energiebesparing te organise-
ren. Bespaarde energie is de schoonste energie die er is!

040Energie
De Eindhovense vereniging 040Energie heeft al zonne-
panelenacties georganiseerd in Hanevoet, Eijkenburg
de Roosten en Berckelbosch. 040Energie heeft geen
winstoogmerk. De doelstelling van de vereniging is
om mensen in Eindhoven te helpen met energiebespa-
ring en het opwekken van duurzame energie. Veel
werk wordt door vrijwilligers gedaan. Wilt u alvast
meer weten, kijk dan op www.040energie.nl. 

De avond gaat alleen door bij voldoende animo. Bent u
geïnteresseerd? Meld u dan uiterlijk 7 oktober aan via
de website www.gijzenrooi.nl. Mocht u verhinderd
zijn, maar wel graag informatie ontvangen, dan kunt u
een mail sturen naar duurzaamheid@gijzenrooi.nl. 

Commissie Duurzaamheid
Barbara Henssen-Marcus
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Pssst … zal ik je alvast wat
vertellen?

Het duurt nog een hele poos, maar ik wil jullie nu al-
vast laten weten dat we op zaterdagavond 8 novem-
ber met z’n allen in het donker door de straten van
Gijzenrooi gaan wandelen. De vrolijk makende mu-
ziek van ‘Coest’ loopt dan voorop, dit zijn dezelfde
muzikanten als vorig jaar.

Het is dan het feest van Sint Maarten en dat vieren wij
in Gijzenrooi met een heleboel kinderen die een lam-
pion dragen, met muziek en … natuurlijk met chocola-
demelk en ander lekkers na afloop van de optocht.
Zo, dan kunnen je papa en mama 8 november 18.00
uur alvast in hun agenda zetten En ja, we vertrekken
zoals gewoonlijk vanaf de oprit van de fam. Vervest,
Eijerven 10.

Vergeet vooral je eigen lampion niet?
Groeten en tot ziens,

Truus van Vessem

Vrijwilligers gezocht!
Straatvegen

Tijdens de ALV is de vraag gesteld hoe het nu precies
zit met het straatvegen. O.a. in Tivoli worden vooraf-
gaand aan het straatvegen borden geplaatst, waarop
staat aangegeven op welke dagen aan welke zijde
van de straat geveegd gaat worden. Is dat ook moge-
lijk voor onze wijk Gijzenrooi.

We hebben hierover contact gehad met de gemeente en
het antwoord is: “Jazeker, graag!“
In het nieuwe jaar gaat dit gebeuren mits wij bv voor-
afgaand aan elke straatveegbeurt zelf een paar dagen
van tevoren de borden plaatsen en naderhand ook
weer weghalen. Materialen daarvoor worden geleverd
door de gemeente. Er zullen 6 straatveegronden per
jaar gepland worden. 

In overleg met de gemeente is bepaald dat de borden
vooral langs de in- en uitvalwegen (Diepmeerven, Ka-
nunnikensven en straten grenzend aan de Leeuwen-
straat) geplaatst zouden moeten worden (zie hiervoor
het kaartje op onze website www.gijzenrooi.nl) Ook
vind je hier de flyer van de gemeente over het straatve-
gen (er wordt overigens niet van ons verlangd dat we
met de veegauto meelopen). 

De hamvraag: wie is er bereid om 6 keer per jaar een
paar borden te plaatsen en weer weg te halen t.b.v. het

straatvegen? Willen vrijwillige gegadigden hiervoor
zich svp melden bij een van de bestuursleden? Zo hou-
den we met elkaar onze straten schoon.

Namens het bestuur
Gerard van Rossum
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Nieuw lid commissie
duurzaamheid

Geloof jij dat klimaatverandering door de mens wordt
veroorzaakt? Ik was erg onder de indruk van de film
van Al Gore, “An Inconvenient Truth”, maar echt in
actie kwam ik niet. Ik wist dat er een paar kleine fout-
jes in zaten, maar dat deed aan de boodschap weinig
af. Ik werd opgeslokt door de dagelijkse beslommerin-
gen, werken, voor de kinderen zorgen, gezond blijven
door te sporten, en leuke dingen doen. Liever liet ik
mij aan het twijfelen brengen door de tegengestelde
berichten die ik in de krant las. Totdat ik aan mijn zus
vroeg of die wetenschappers het echt zo oneens waren
met elkaar. Mijn zus is professor in Utrecht. Ik wist dat
ze onderzoek had gedaan naar fosfaten in de zeeën en
de zuurstofloosheid van de zeebodem. Zij vertelde mij
dat het overgrote deel van de wetenschappers het met
elkaar eens is dat klimaatverandering door de mens
wordt veroorzaakt. Ze gaf mij een goed boek* om te
lezen daarover. Toen ik dit las, werd mij duidelijk dat
er erg veel moet gebeuren om het tegen te gaan en het
bovendien een onomkeerbaar effect kan hebben. Daar
schrok ik van.

Na een hele ernstige hernia en een lange revalidatiepe-
riode, had ik het gevoel dat ik weer opgeslokt werd
door de dagelijkse beslommeringen. Alles draaide
weer om werk en overleven. Liever doe ik iets wat er
toe doet. Ik weet hoe ontzettend druk mijn zus het
heeft. Ik besefte dat de wetenschappers die met onder-
zoek naar klimaatverandering bezig zijn, geen tijd heb-
ben om aan een breed publiek hun verhaal te vertellen.
Mijn zus is bezig met onderwijs geven, onderzoek
doen, publiceren, financiering binnenhalen enz. Eén,
hoogstens twee keer per jaar heeft ze tijd om een lezing
te geven. Wetenschap is topsport.

Het IPCC (International Panel on Climate Change) van
de VN maakt iedere 7 jaar rapporten voor regeringslei-
ders en andere beleidsmakers waarin staat wat er aan
de hand is. In feite zijn het beoordelingen en samenvat-
tingen van een enorme hoeveelheid onderzoek dat er
wereldwijd op klimaatgebied is gedaan.
Jammer genoeg wordt er te weinig van aangetrokken
en te weinig naar gehandeld door regeringen. Ook is er

geen goede informatievoorziening voor een breed pu-
bliek. Ik merkte dat veel mensen niet weten dat de kli-
maatverandering die nu plaatsvindt, ver buiten de
bandbreedte van de normale klimaatschommelingen
is. Ik realiseer me dat veel mensen geen weet hebben
wat voor gevolgen het kan hebben, en hoe hard het
gaat. Daarom ben ik actief geworden voor Milieude-
fensie. Toen ik gevraagd werd om bij de commissie
duurzaamheid te komen van Gijzenrooi, deed ik dat
natuurlijk graag.
Iedereen die meer wil weten over het grotere verhaal
op het gebied van Duurzaamheid dat nu speelt in de
wereld, kan mij volgen op Facebook.

Wilma Slomp

* The Long Thaw (De lange dooi), How humans are changing the next
100,000 years of earth's climate, van David Archer
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Ondernemers in Gijzenrooi.

Tot voor kort een vaste
rubriek van interviews

met in Gijzenrooi 
gevestigde 

ondernemers.
Wij van de redactie hebben afgesproken de serie ontspannen
met elkaar te evalueren bij een goed op temperatuur gebracht
glaasje witte wijn. Maatwerkcabaretier Johàn Blaazer zal
zich wel afvragen van welk druivenras de inhoud geperst is.
We moeten hem waarschijnlijk teleurstellen, het betreft niet
de Pinochet! Het is de Pinot Auxerrois. Een biologisch pro-
duct uit eigen land (‘eigen druiven eerst’) van wijngoed
Thorn.

‘Waren het er echt 30?’ ‘Ja, ik heb zorgvuldig geteld,
we zijn begonnen in 2008. De eerste ondernemer was
Anita van Grinsven  (Pescura voetverzorging). Zij
schreef zelf een stukje over haar onderneming. Coach
en trainer Myriam Schrover was de eerste die wij inter-
viewden in haar praktijk A la Recherche.’ We krijgen
meteen beelden van andere prachtige en soms crypti-
sche bedrijfsnamen met een verhaal erachter. Maal8
van Angela Linders (Angela komt uit een gezin met 8

kinderen), Tealicious van Wietske Kramer, die ons in
een miniproeverij de lekkerste cupcakes ooit voorzette
en Sabai Sabai de praktijk voor ontspanning en balans.
Een mooie quizvraag voor de ZEGJE lezers zou zijn:
wat betekent Sabai Sabai en uit welke taal is de uit-
drukking afkomstig?
Niet alleen de originele namen zijn ons bijgebleven. De
interviews waren vaak erg leerzaam. Onze algemene
ontwikkeling heeft een enorme boost gekregen, ons
zelfvertrouwen op recepties is gestegen. Met groot
gemak begeven we ons tegenwoordig in alle kringen.
Tot aan het interview met mediator Conny Kentgens
hadden we bijvoorbeeld nooit van een caucus gehoord.
Vader en zoon (Wilko en Maxim) van Asseldonk
brachten ons een begrip uit de landschapsfotografie
bij: het gouden uur. Hier namen we zelf de proef op de
som en zetten de wekker een keer om 4.30 uur. De
kwaliteit van onze foto’s was geweldig. De eerlijkheid
gebied wel te zeggen dat het humeur dat we overhiel-
den aan het vroege tijdstip minder was… Dat ‘rolvin-
ger’ een begrip is in de wereld van de
keepershandschoenen (interview met Robert van
Westerop, op dat moment keeper bij Helmond Sport,
gestopt in 2011) wisten we evenmin.

GASMETERS LIEGEN!!

Dat is de uitspraak die ons het meest is bijgebleven. Tot
aan dat moment dachten we dat liegen voorbehouden
was aan politici of bestuurders bij Woningcorporaties.
Professor Dr. Ing. Anton van Putten legde ons haarfijn
uit waarom gasmeters liegen.  >>
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Behalve als gebruik gemaakt wordt van zijn vinding:
het geijkte en gepatenteerde Van Putten Gas Energy
Observatory. Veel ondernemers dichten we grote intel-
lectuele kwaliteiten toe, maar onovertroffen blijft de
ondernemer met de titels Professor Dr. Ing.

Professor Van Putten verdient zijn geld dankzij een
goed ontwikkelde linker hersenhelft. Veel andere
ondernemers in Gijzenrooi maken hun creativiteit juist
met de rechter helft te gelde.

Betje Stevens ‘Vilt voor hart en ziel’ (in bezit van
kaardmachine), Hanneke Ouwerkerk maakt keramiek
(zij stookt veel zonder dat er ruzie ontstaat), Nico
Schelvis aquarelleert (en leerde ons wat het repoussoir
inhoudt), Jannet Gunnink smeedt de trouwring uit je

eerste huwelijk zonder enig probleem om in een
unieke oorbel voor je nieuwste liefde.

En in de hoek van kunst en creativiteit hoort zeker
onze inmiddels ex buurtgenoot Hans van Heijningen
(‘the voice of Gijzenrooi’) thuis. Zijn prachtige tenor
was op een mooie zomeravond soms in de hele wijk te
horen, met in 2010 zelfs een tweetal meldingen uit het
aanpalende Tivoli. We zijn benieuwd of hij zijn droom,
een duet (uit de Palingvissers) met Placebo Domingo
inmiddels heeft kunnen waarmaken.

We moeten ons gesprek even onderbreken. Het is nog
heerlijk in de achtertuin (20 graden, geen zuchtje
wind), maar… onze achterburen starten een barbecue.
Dat doen ze graag en vaak. We hadden al aan de ge-
sprekken gehoord dat het er aan zat te komen. In de
belendende tuinen wordt het minder feestelijk als de
drumsticks (deze week in de bonus) en de vegetarische
hamburgers op het rooster liggen…..

We vervolgen ons gesprek aan de keukentafel. Hoe
toepasselijk, menig interview vond ook daar met een
ondernemer en Nespressootje plaats.

‘Wat zeg jij als ik zeg dj Chuckie?’ ‘Dan zeg ik onze
jongste Gijzenrooiste ondernemer. Dj. Steven, 17 ten
tijde van het interview en op zijn 12e al de eerste
ondernemers schreden gezet!’ Chuckie was zijn voor-
beeld en favoriete dj. We wisten toen nog niet, dat ach-
ter die artiestenaam de Surinaams/Nederlandse Clyde
Sergio Narain schuilging. Wie kent hem niet?

En we herinneren ons, dat we benaderd werden door
een buurtgenoot die we besloten niet te interviewen.
Een webwinkel in mineraalwater, met wel een origi-
nele merknaam: Joran van der Slootwater. Het schijnt
alleen in Peru een matig succes geworden te zijn. We
filosoferen door hoe het zou zijn om Brad Pittloze drui-
ven te gaan verkopen, of Tom Cruise Cruises op de
markt te brengen.

De bodem van de Pinot Auxerrois (11,5%) komt sneller
dan verwacht in zicht! Een goed moment om deze ru-
briek definitief af te sluiten. We bedanken alle 30
ondernemers heel hartelijk voor hun medewerking,
positieve reacties op de plaatsingen en wensen ze veel
zakelijk succes toe! Adverteren in het Zegje bevordert
de omzet aanzienlijk (onderzoek ‘Adverteren in het
ZEGJE voor elke starter een winstpakker’, door G. van
Rossum en M. Verboord, Eindhoven oktober 2010). Wij
denken nog na over een mogelijk vervolg. Misschien
wel een interview met Arend-Jan en Elsemiek Oude-
Groothuis. Ze zijn kortgeleden – vanuit Wassenaar -
neergestreken op het Ooievaarsven en bekijken onze
wijk met frisse blik.

Het Ooievaarsven, zou dat trouwens niet DE ideale
plaats zijn voor het artistieke ooievaarsnest dat in onze
wijk komt…..?
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Van links naar rechts, boven:
Anne-Marie Verhoeven (de Bore-
ling); 
Betje Stevens (Vilt voor hart en
ziel); 
John Hanraths (Keyboard Cen-
ter); 

Onder:
op de bank: Merel Jansen (Die-
rendokters Kalmoesplein) en dj
Steven (voor al uw feesten)
en Marietta Beltman (Instituut
Valeriana).

Van links naar rechts boven:
Claudia Schmid (Atelier Ale-
teia); 
Karin en Tom Essink (Sport-
centrum Essink); 
Hanneke Ouwerkerk (Kera-
miek Atelier Hanneke
maakt);

Onder: 
Wietske Kramer (Tealicious) 
en Bart en Jan Pijpers (Pijpers
Projects) 
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Van voetstap tot
paaltje.

Stoepkrijten als creatief 
communicatiemiddel.

Spring 3 keer op ‘het’ driehoek! Loop het rondje 2
maal! Hebt u ze wel eens gevolgd, de speurtochten in
krijt op de stoep? Meestal eindigen ze in de tuin van
de maker, als tenminste de regen lang genoeg weg-
blijft. Associaties te over met spelletjes uit de eigen
kindertijd: hinkelperken en landjepik. Toch lijkt er
nog een dimensie bij gekomen: de creatieve en ruim-
telijke uiting in kleur als tegenwicht van het digitale
getwitter en gewhatsapp op kleine schermpjes. Want
je moet ervoor bukken en je moet ervoor bewegen. Je
eigen ontwerp maken en je kleuren kiezen. Naast
communicatie met je leeftijdgenoten, krijgt ook je
fantasie letterlijk ruim baan.

Glimlach
In Gijzenrooi zijn ze veelvuldig te zien, stoepkrijt-teke-
ningen van kinderen die op een saaie dag een glimlach

teweeg brengen bij de passant die ze wil opmerken. De
langdurig zonnige zomer leent zich uitstekend voor
een stoepkrijt-interview. Ik maak daarom een afspraak
met Timo en Lily, broer en zus uit onze wijk.

Als ik hun huis nader zijn de tekeningen, ondanks een
licht buitje, nog in volle glorie te zien. Abstracte vor-
men en realistische weergaven in schitterend groen,
blauw, rose en wit. Lily: ‘Ik tekende een kunstwerk ge-
ïnspireerd op een collage van mama die in onze kamer
hangt. Mijn ontwerp heeft geen speciale betekenis, is

gewoon mooi om naar te kijken. Ook
maakte ik er voetstappen bij en de om-
trek van mijn hand. Bij die voetstap-
pen dacht ik aan Harry Potter en de
gevangene van Azkaban’. Haar broer
Timo vult aan dat zijn zorgvuldig gete-
kende voetstap die van hemzelf is en
laat de streepjeszool van zijn schoen
zien. Timo tekende behalve zijn han-
den, een prachtige krater met een pi-
laar in het midden, perfect uitgevoerd
in 3 D.

Blote voetstap
En van wie is die ‘blote’ voetstap? Hij
blijkt van mama te zijn, ook zij neemt
af en toe spontaan het stoepkrijt ter
hand. ‘Zo’n blote voet tekenen valt
nog niet mee’, zegt ze lachend. ‘Extra
lastig is dat je bij stoepkrijten geen fou-
ten mag maken. Je kunt het wel uitve-
gen met water, maar dat is niet zo
mooi. Wat dan nog rest is er iets an-
ders van maken’. Op mijn vraag of
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papa ook weleens stoepkrijt, antwoorden broer en zus
ontkennend. Toen hij een tijdje weg was geweest voor
zijn werk, vond hij het wel erg leuk dat Timo en Lily
als boodschap aan hem: ‘Welkom’ op de stoep gezet
hadden. Timo vertelt nog dat er een jaar geleden regel-
matig kampeerders langsfietsten die elkaar luidop
waarschuwden voor een paaltje in het wegdek. Hij
schreef toen met zijn familie het woord ‘PAALTJE’ op
het pad. Dat zorgde voor veel vrolijkheid bij de fiet-
sers.

Gepriegel
Tijdens ons gesprek is het lichte buitje overgegaan in
een zwaardere aanslag op de tekeningen. De voetstap
van moeder is al bijna verdwenen, maar dat deert haar
niet: ‘Als er een periode geen regen is en de tekeningen
heel lang staan, dan wil ik best zo’n buitje hoor’. Ik
dank Timo en Lily van harte voor hun tekeningen en

hun uitleg en moeder voor het maken van de foto’s
van haar tekenende kinderen.
Als u zelf even genoeg hebt van het gepriegel op uw
telefoon of tablet, wat let u om eens mee te krijten met
uw kinderen? Of misschien zelfs in uw eentje? Als va-
riant op de communicatie via de sociale media. En als
u niet tevreden bent over het resultaat, dan maakt u er
gewoon wat anders van!

Myriam Schrover

De namen van de kinderen zijn gewijzigd vanwege de privacy.

Wij verzamelen graag reacties voor het volgende Zegje via communi-
catie@gijzenrooi.nl. De sluitingsdatum is 26 oktober 2014.
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Midzomeravond 2014
Zaterdag 5 juli is het weer zo ver. De midzomeravond
van Gijzenrooi voor jong en oud.
Het belooft een mooie avond te worden, maar helaas
gooit op het laatste moment het wereldkampioen-
schap voetbal 2014 roet in het eten. De jongens van
oranje moeten spelen die avond. De prachtige posters
krijgen een extra balk opgeplakt:

„het programma wordt aangepast”.

Er bestaat de mogelijkheid om rond 22.00 uur geza-
menlijk te kijken in de tent, naar een snel nog inge-
huurd groot tv-scherm.
Pffff.

Benieuwd rep ik mij naar het speelgroen dat in onze
buurttaal het buurtven wordt genoemd.
De lange rij tafels met banken geeft al meteen een
leuke indruk van welkom.
De vrijwilligers, herkenbaar met oranjehoedjes staan te
popelen om te beginnen.

De DJ. Rene van Borrequito draait muziek en de sfeer
zit er al goed in.

De schminckdames hebben het meteen al druk om de

kinderen om te toveren tot zeerover of een lieftallige
fee. Drie jonge meiden geven een Funloomworkshop
waar niet alleen de jeugd druk mee in de weer is, het is
zelfs aanstekelijk voor de volwassenen, die in groten
getale om de tafels mee kijken naar het handige ge-
draai van hun kinderen.

Wat een mooi contrast van het activiteiten aanbod als
De Zippers, met Rob,Ria en Ronnie worden aangekon-
digd. Zij spelen aan een stuk, voornamelijk Neder-
landse toppers uit de jaren zestig, wat menigeen op
prijs stelt, want er wordt driftig mee getikt op de tafels
en zelfs wat tekst meegezongen. Er zijn liedjes die een
hele generatie meegaan. Wie kent niet: “Zij dronk ranja
met een rietje” of “op een mooie pinksterdag”?

Ondertussen arriveert het gezelschap van het Ariensto-
neel met een wagenspel voor hun nieuwste optreden.
„Op doortocht” heet het 51ste wagenspel en gaat over
een klein rondreizend familiecircus dat dreigt failliet te
gaan.

Snel worden de glazen ter hand genomen en strijkt
men neer voor dit leuke gezelschap.
Het Ariënstoneel weet weer opnieuw de harde werke-
lijkheid te verbeelden met een lach en een traan, waar-
bij de acteurs zelfs kunnen veranderen in circusdieren.

Ja…. en wat was het fijn dat het bestuur de Gijzenrooi-
ers trakteerde op een groot TV scherm waarop de WK
wedstrijd Nederland - Costa Rica goed te zien was.
Tijdens de rust gaan er toch wat mensen in de regen
naar huis. Maar na de rust blijven er nog heel wat
mensen kijken. De sfeer is ontzettend leuk onder dat
tentzeil. We durven gerust te zeggen dat het grote
scherm een gouden greep was.
Het extra cadeautje was natuurlijk dat ORANJE door
gaat naar de halve finale.

De Midzomeravond is weer voorbij en als je dit leest, is
ook de zomervakantie alweer verleden tijd. Voorzich-
tig wordt er alweer aan de Lampionnenoptocht en de
Kerstboom gedacht. Maar natuurlijk eerst nog de Bu-
rendag op 27 september a.s.

We wensen iedereen een mooie nazomer en tot ziens,

Riky Heijnen
Truus van Vessem
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Ooievaars
op Gijzenrooi

Er worden de laatste jaren steeds vaker ooievaars ge-
zien tussen Geldrop en Eindhoven en mate name op
Gijzenrooi.

Ooievaar-revival
Het is bekend dat de ooievaar na tientallen zeer slechte
jaren, waarin in heel ons land nog maar een paar paar-
tjes broedden, bezig is aan een opmars. Gelukkig maar,
want deze statige vogel is een beleving van de buiten-
categorie. Als je de ooievaar ziet, zie je zwart-wit. Als je
daar het rood van snavel en poten bij op telt komt er
een van onze fraaiste vogels uit.

Gijzenrooi geschikt leefgebied
Door een initiatief van Vogelbescherming met een spe-
ciaal fokprogramma voor ooievaars in de tachtiger
jaren heeft de broedvogelstand een enorme impuls ge-
kregen. Waarschijnlijk broeden er op dit moment al
ruim 500 paartjes in ons land. Veelal in het rivierenge-

bied maar er duiken ook steeds meer koppeltjes op in
oost Brabant. 

Sinds Dierenrijk Europa zich in Nuenen heeft ge-
vestigd en daar ook ooievaars aan het broeden heeft
gekregen worden ze ook steeds vaker in onze omge-
ving gesignaleerd. Op Gijzenrooi, met zijn aantrekke-
lijk kleinschalig agrarisch landschap, vinden de vogels
eigenlijk alles wat hun hartje (maag) begeert. Allerlei
grote insecten zoals sprinkhanen profiteren van de
graangewassen die er door Brabants Landschap wor-
den verbouwd. Ze eten ook graag regenwormen en
ander klein spul dat op de weilanden te vinden is. Ook
muizen, jonge vogels en natuurlijk ook amfibieën
maken deel uit van het brede voedselpakket van onze
ooievaar. Belangrijk om te melden is dat we niet bang
hoeven te zijn dat de aanwezigheid van een koppel
ooievaars op Gijzenrooi de zo rijk aanwezige padden-
en kikkerstand zou kunnen decimeren. 

Geen bedreiging voor amfibieën
Padden en kikkers krijgen zo veel jongen dat er altijd
wel een paar overleven. Dan blijft de (goede) stand al
op nivo. De pas zeer recent geherintroduceerde knof-
lookpad brengt het grootste deel van zijn leven onder
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de grond door, en onder water. Alleen als hij in de
nacht op jacht gaat zoekt hij het weide veld op. De
ooievaars zijn dan het minst actief. Hoe deze soort
zich gaat ontwikkelen blijft koffiedik kijken maar de
eerste signalen zijn gunstig.

De indruk van Brabants landschap is dus dat de twee
heel goed bij elkaar zouden passen op Gijzenrooi. Als
er in het najaar weiden worden ‘gebloot’ worden er
steeds vaker door onze chauffeur ooievaars achter de
trekker gezien die de insecten oppeuzelen die een
goed heenkomen zoeken. Dus ook de ooievaar begint
het gebied te ontdekken.

Enkele jaren geleden heeft Brabants Landschap het
initiatief genomen te kijken of er een nestpaal ge-
plaatst kan worden in Gijzenrooi. Het best zou dat
kunnen in het grote open gebied tussen de Eindho-
vense woonwijk Gijzenrooi, in bezit van de gemeente
Eindhoven, en de natuurgebieden van Brabants
Landschap. De gemeente gaf toen aan positief te
staan ten opzichte van dit initiatief.

Uit de ijskast
Het leek Brabants Landschap een goed idee om met
de ooievaarspaal iets bijzonders te doen. Kunst te
verweven met natuur zodat, als de ooievaar het nest
links zou laten liggen, het toch een bijzondere uitstra-
ling heeft. Een uitstraling van hoop en belofte! Helaas
gaf de Designacademie niet thuis toen hen werd ge-
vraagd of studenten hier iets mee konden doen
middels een prijsvraag. Toen is het idee twee jaar op
de plank blijven liggen. Tot…enkele bewoners uit de
wijk het stof van het plan bliezen na het zien van een
ooievaar, juist ook op dat perceel, bij een voorjaarsex-
cursie in 2013. De kar kwam weer in beweging en op
dit moment zijn er vier ontwerpen gemaakt door
Maud van Banning van AtelierEen Architecten. Hier-
van heeft Brabants Landschap er twee uitgekozen.
Het lijkt hen leuk als de wijk het uiteindelijke ont-
werp kiest. De bewonersvereniging gaat namelijk
proberen sponsors te werven voor dit initiatief. Er is
een bedrag van ongeveer 6000 euro mee gemoeid.

Mari de Bijl, 
Gebiedsbeheerder Brabants Landschap

Naschrift vanuit de ALV
Tijdens de ALV op 16 april gaf Erik van Dijck een Po-
werPoint presentatie over dit onderwerp. Op initia-
tief van het bestuur heeft zich tijdens de ALV een

werkgroep gevormd rond dit thema. De werkgroep
kreeg het verzoek te zorgen draagvlak in de wijk, een
keuze voor te bereiden uit de door Brabants Land-
schap gekozen ontwerpen van Architecten AtelierEen
en om een sponsoractie op touw te zetten. 

Oprichting werkgroep en activiteiten
Er is direct na de ALV een werkgroep opgericht met 8
leden. In een eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er
naast de ontwerpen van AtelierEen ook gekozen zou
moet kunnen worden voor een eenvoudige mast met
nestmand. Daarnaast werd de ontwerpers gevraagd
om 2 ontwerpen aan te passen. De werkgroep schrijft
in dit Zegje en op internet verkiezingen uit waarbij
iedere bewoner via het stemformulier in dit Zegje of
digitaal via internet zijn of haar stem kan uitbrengen. 
Op verzoek van het bestuur vond er nog een huis-
aan-huis enquête plaats bij de aanwonende bewoners
(Eendenven, deel Bunderkensven en deel Kanunni-
kensven). Voor zover we de mensen konden bereiken
in de vakantietijd, had geen van hen bezwaar tegen
de plaatsing. 

De plaats van het nest is door de werkgroep al be-
paald en ligt vanaf zowel het Gijzenroois fietspad als
van de bewoners van het Eendenven ongeveer 200
meter van de rand. Daarmee staat het niet in het zicht
van het bospad of van het woonwagenkampje.

“Ooievaars in Gijzenrooi? Kies uw favoriete Nest!”
We vragen alle bewoners om (slechts 1 stem per be-
woner) te stemmen via het losse formulier in dit
Zegje of digitaal op de site. Het gaat om 
- optie 1 Eenvoudige Mast met Mand  
- optie 2 Paal met silhouet Ooievaar 
- optie 3 Lopende Poten.

De laatste 2 ontwerpen zijn het meest kostbaar (4000
tot 6000 euro) en worden uitgevoerd in Corten staal.
Dit is een staalsoort die een egaal rood-bruine roest-
laag krijgt, waarmee het beter past in het landschap.
Zoals in het artikel in het Zegje staat, gaat de werk-
groep de sponsoring coördineren. 
Stemmen kan alleen binnen 4 weken na het verschij-
nen van dit Zegje. Het stemformulier vindt u in dit
Zegje of digitaal via onze website: www.Gijzenrooi.nl 

Mocht u over de verkiezingen, de plaatsing van het
nest of de sponsoring nog vragen of ideeën hebben
dan kunt u zich per mail richten tot de voorzitter van
de werkgroep Erik van Dijck, evdijck@chello.nl .
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Ooievaars in Gijzenrooi?

Kies uw favoriete Nest!
Beste buurtbewoner, wij nodigen u uit om te stemmen op één van de drie ontwerpen. Omdat er op één adres
mogelijk meer bewoners wonen, kunnen er per adres meerdere stemmen uitgebracht worden, mits u er een
naam bijschrijft. Stemt u liever digitaal? Er is ook een digitale versie te vinden op internet. Natuurlijk zijn
daar ook de afbeeldingen te bekijken.

Ontwerp 1:  Eenvoudige Mast met Mand

Ontwerp 2:  Silhouet van Ooievaar 

Ontwerp 3: Lopende Poten

Stem: adres …………………………………………………………………………

Naam:………………………………………………………………………………. stemt  [    ]

Naam:………………………………………………………………………………. stemt  [    ]

Naam:………………………………………………………………………………. stemt  [    ]

Naam:………………………………………………………………………………. stemt  [    ]

Inleveren tot 12/10: Ineke Frankenmolen / Erik van Dijck 
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Duurzaam en gezellig
in Repair Café Stratum

Iedere laatste zaterdag van de maand organiseert Re-
pair Café Stratum een gratis reparatiebijeenkomst.
Een initiatief van Stratummers die een beproefd con-
cept met succes opzette in buurthuis ‘de Buut’, in de
Rochusbuurt. Maar het idee ontstond ergens in Am-
sterdam, als reactie op het weggooien van nog goede
spullen.

Dagelijks staan de kranten vol met apocalyptische be-
richten over overbevolking en misbruik van de wereld.
Het raakt nog maar zelden een gevoelige snaar bij
mensen. De wereld lijkt ver weg, en veranderingen lij-
ken niet te komen. En toch zijn er kleine lichtpunten; er
zijn mensen die wel geroerd zijn en zich inzetten voor
verbeteringen. Een aantal jaren geleden zag Martine
Postma dat er steeds meer spullen die nog goed waren,
weg werden gegooid omdat ze niet meer gerepareerd
werden. Ze nam het initiatief, zette een reparatiebijeen-
komst op en begon samen met vrijwilligers spullen te
repareren. Het werd een groot succes. Niet alleen repa-
reerden mensen samen kapotte spullen, maar ook de
contacten in de buurt werden versterkt.

Nu, een aantal jaren later zijn er vele reparatiebijeen-
komsten door heel Nederland. Wereldwijd zijn er al
meer dan 400 Repair Café’s. En het idee wint prijzen,
ontvangt lof en krijgt veel aandacht in de
media. Het kleine initiatief is uitgegroeid
tot een beweging die langzaam invloed
krijgt op de bewustwording van hoe men
omgaat met duurzaamheid en buurtcohe-
sie. Op landelijk nivo wordt Repair Café al
gevraagd mee te denken over hoe spullen
gemakkelijker te repareren zijn.

Samen kapotte spullen repareren, dat was
hoe het begon, en dat gebeurt nog steeds.
In Eindhoven, en zelfs in Stratum. Ruim
een jaar geleden alweer startte Repair Café
Stratum, met veel succes. Ruim 20 vrijwil-
ligers zijn actief en iedere laatste zaterdag
van de maand is er een Repair Café, waar
mensen gratis hun kapotte spullen kunnen
laten repareren. Samen, want het idee is

dat je mee kijkt, denkt en leert.
Vakbekwame vrijwilligers buigen zich over alles wat
wordt meegebracht. De kapotte Senseo’s, broeken,
DVD-spelers en speelgoed, worden doorgemeten, ge-
soldeerd, genaaid en geplakt zodat het een nieuw
leven in kan. Er hangt een gezellige en ontspannen
sfeer. Met koffie en thee worden de bezoekers ontvan-
gen. Soms is het druk en moet er gewacht worden.
Mensen raken aan de praat en maken weer contact met
elkaar. Van dichtbij en van heel ver komen de bezoe-
kers. De buurman met een krakende versterker en de
vrouw uit Best met in haar fietstas een naaimachine; al-
lemaal met hetzelfde gevoel. Weggooien is echt zonde!

En elke keer is er weer een glimlach als een bezoeker
het buurthuis verlaat met een goed gevoel. Er zijn
nieuwe contacten gelegd, de reparatiekennis is ver-
groot en het product heeft vaak een sticker 'gerepa-
reerd door Repair Café'. In het Repair Café hebben
mensen weer duurzaam contact gemaakt. En daar
worden ook de vrijwilligers hartstikke blij van.
Repair Café Stratum, zaterdag 30 augustus mei, 14.00 -
17.00u. Rochusbuurthuis 'de Buut', Hoefkestraat 42a. 
Ieder laatste zaterdag van de maand, behalve in de
zomer(school)vakantie.

Voor info : repaircafestratum@gmail.com 

door Koert Linders
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Oproep vrijwilligers-
zorg.

Op zoek naar vrijwilligers
voor het begeleiden van zorg-
vragers tijdens een ontspan-

nende activiteit voor
mantelzorgers en zorgvragers 

Vanuit het project 'Samen uit de zorg' worden ver-
schillende activiteiten opgestart voor mantelzorgers
en hun hulpvrager. Deze vorm van respijtzorg 'light'
houd in dat er structureel activiteiten worden aan-
geboden waar de mantelzorger samen met zijn/haar
zorgvrager gebruik van kan maken. Vrijwilligers
zijn hierbij aanwezig om de zorg uit handen van de
mantelzorger te nemen. 

'Samen uit de zorg' is een samenwerkingsproject, ge-
trokken door Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Uit
onderzoek is gebleken dat mantelzorgers het wel ple-
zierig vinden als ze af en toe de zorg aan een ander
over kunnen laten, maar tegelijkertijd blijken maar
heel weinig mantelzorgers gebruik te maken van de
verschillende mogelijkheden. 

Bij 'Samen uit de zorg' nemen de mantelzorger en
zijn/haar hulpvrager samen deel aan een ontspannen
activiteit. De mantelzorger kan ervoor kiezen om deel
te nemen aan dezelfde activiteit, of lotgenoten te ont-

moeten of de tijd anders te besteden. Een activiteit
wordt een maal per maand georganiseerd op dezelfde
locatie. Het project streeft voor de langere termijn
naar meerdere activiteiten op verschillende locaties in
de stad. 

In het Theehuis van Peppelrode (Ds. Th. Fliedner-
straat) wordt op dinsdag 16 september, 21 oktober, 18
november en 16 december van 14.00 tot 16.00 uur de
'respijtzorg light' activiteit georganiseerd. De rode
draad van de middagen is 'diverse kleuren creati-
viteit'. De tweede locatie is het MEC, het Milieu Edu-
catief Centrum in de Genneper Parken (A.
Coolenlaan 1). Op de donderdagen 11 september, 16
oktober, 13 november en 11 december van 14.00 tot
16.00 uur komen mantelzorgers en hun zorgvrager en
vrijwilligers samen. Hier is de rode of beter gezegd
groene draad 'lekker naar buiten de natuur in'. De
inzet van de vrijwilligers is gericht op de hulpvrager.
De vrijwilliger fungeert als maatje en maakt het op
die manier mogelijk voor de mantelzorger om de zorg
eens uit handen te geven. Vrijwilligers aan het project
'Samen uit de zorg' verbinden zich voor minimaal 1
activiteit per maand (= 1 dagdeel). Daarnaast vindt er
elke maand een scholing/intervisie bijeenkomst
plaats. Ook vindt bij aanvang van het project een
scholing van twee dagdelen plaats. Het uitvoerend
gedeelte van het project begint na de zomer. 
Vrijwilligers die interesse tonen krijgen eerst een in-
formatief gesprek met Steunpunt Mantelzorg Verlicht
waarna beide partijen aangeven of zij met elkaar ver-
der willen gaan. 

Voor meer informatie neem je contact op met Steunpunt
Mantelzorg Verlicht 088 0031 288 en vraag naar Conny
Musch of Liesbeth Hendriks.

Ergernis voor velen !!!


