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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

Contributie
2015

Zonnepanelen
informatie

Cultuur 
bij je buur.

Post al
geweest?

Gezellige
Burendag

Is Gijsz
wel in balans?

De grote
QUIZ

Kinder-
oudjaar

Ooievaarsnest
Gijzenrooi.

Contributie 2015
Het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. Een
nieuw jaar met diverse leuke activiteiten en 4
nieuwe Zegjes. Blijf meedoen, deelnemen,
facebooken en blijf surfen naar de website.  

Om dit alles mogelijk te maken zijn we o.a. afhankelijk van de
contributie van onze leden. Deze is € 3,50 per kalenderjaar.

Wij verzoeken u bij deze dan ook de contributie te voldoen op
rekening ING 73833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi,
Eindhoven o.v.v. contributie 2013 en uw adres.

Heeft u vragen over de contributie, zoals ‘heb ik al betaald’ of
‘stuur mij een herinnering per email’ dan kunt U altijd contact
opnemen met: ledenadmin@gijzenrooi.nl

Meer informatie over de vereniging op www.gijzenrooi.nl
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Nog een keer in het kort
informatie over zonnepanelen:

Zonnepanelen leveren duurzame energie 
Zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee. In die tijd
leveren ze ongeveer tienmaal zoveel (schone!) energie
als het heeft gekost om ze te maken. 

Zonnepanelen zijn financieel aantrekkelijk 
Zonnepanelen leveren meer voordeel op dan rente op
een spaarrekening. Bovendien krijg je de betaalde btw
terug. De installatie verdient zichzelf terug in 7 tot 10
jaar. Daarna heb je nog jarenlang gratis stroom. 

De Belastingdienst betaalt mee
Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie ben je
voor de Belastingdienst een kleine ondernemer. Je
kunt dan de btw over je investering terugvragen. Dat
is ongeveer 15 procent van de totale aanschafprijs. 

Je eigen stroomvoorziening
Een dak vol panelen kan genoeg opleveren voor (bij-
na) je hele jaarverbruik. Je elektriciteitsrekening wordt
zo vrijwel onafhankelijk van de energieleverancier. 

Vergoeding voor teruggeleverde energie
Via de salderingsregeling ontvang je een vergoeding
voor elektriciteit die je aan het net teruglevert. Die
wordt ‘weggestreept’ tegen de elektriciteit die je af-
neemt wanneer je panelen niet voldoende leveren. Als
je een meter met wieltje hebt, zie je het wieltje en de
meterstand teruglopen. Ook dat is salderen. 

Gunstige financieringsmogelijkheden 
De gemeente Eindhoven biedt een lening met slechts 2
procent rente (fiscaal aftrekbaar). Je betaalt deze in
maximaal 10 jaar af met het geld dat je bespaart op de
energierekening. Daarna zijn de panelen helemaal van
jou en voorzien ze je nog jarenlang van gratis stroom.
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Informatieavond
zonnepanelen
op 16 oktober

Op 16 oktober hebben wij, in samenwerking met de
Eindhovense lokale energievereniging 040Energie,
een informatieavond georganiseerd over zonnepane-
len en een gezamenlijke inkoopactie daarvan.
Behoorlijk wat mensen in de wijk hebben al zonne-
panelen liggen, maar er was toch veel animo voor
deze avond en de inkoopactie. 

We startten met twee heel verschillende verhalen van
twee buurtbewoners die beiden zonnepanelen hebben
aangeschaft, maar vanuit een heel verschillend per-
spectief. Iemand die de panelen had laten leggen (en
achteraf liever nog meer in de organisatie had uitbe-
steed) en iemand die alles zelf had uitgezocht en de
zonnepanelen ook zelf had gelegd. Vervolgens nam
Marnix Vlot van de lokale energievereniging 040Ener-
gie het stokje over. Hij vertelde over het waarom
(duurzaam, betaalbaar en lokale energie), het wat (hoe
werken zonnepanelen, waar kun je ze leggen, wat is de
opbrengst?) en het hoe (mogelijkheid tot meedoen aan
de inkoopactie zonnepanelen). De presentaties van
Marnix Vlot en Wim Corbeij staan op de website
www.gijzenrooi.nl, onder het kopje ‘Duurzaamheid’. 

Er was ruim de tijd tot het stellen van vragen, waar
ook veel gebruik van werd gemaakt. Na afloop konden
geïnteresseerden zich inschrijven voor een gratis
quickscan van hun woning of meteen een schouw,
waarbij er een meer gedetailleerd advies wordt opge-
steld (tegen geringe kosten). Mensen die besluiten zon-
nepanelen aan te schaffen kunnen een vrijblijvende
offerte krijgen van de leverancier die 040Energie al
heeft geselecteerd met een zeer goede prijs/kwaliteits-
verhouding. De installatie en oplevering worden ver-
volgens door 040Energie in de gaten gehouden. Ook
na oplevering geeft 040Energie ondersteuning.

Was u niet in de gelegenheid om deze informatieavond
bij te wonen, maar wilt u wel meer informatie over de
inkoopactie, dan kunt u een mail sturen naar: duur-
zaamheid@gijzenrooi.nl. 

Barbara Henssen-Marcus
Commissie Duurzaamheid
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Cultuur Bij Je Buur
op 27 februari 2015

van 20 tot 23 uur
(We hebben 6 acts, nu zoeken we nog wat grote huis-

kamers en veel publiek!)

Inschrijven publiek
Al eerder schreven we over het initiatief van de Com-
missie Activiteiten Gijzenrooi onder de naam “Cultuur
bij je buur”. In februari vindt de tweede editie plaats.
Via het inschrijfformulier in dit Zegje (of te downloa-
den van de website www.gijzenrooi.nl) kunt u zich als
wijkgenoot inschrijven voor 3 optredens van uw voor-
keur.

Verspreid over de avond bent u 3 keer te gast in 3 ver-
schillende huiskamers. In elke huiskamer vindt u een
groep of artiest en geniet u een half uur van een voor-
stelling samen met een publiek, dat ook steeds wisselt
van samenstelling. 

U gaat dus 3 keer op een avond verkassen en laat u
verrassen door muzikale, humoristische, creatieve
buurtbewoners in de huiskamers van verschillende
gastvrije wijkgenoten. Het publiek wordt in de huiska-
mers door de gastheer/gastvrouw getrakteerd op een
kop thee of koffie en op een drankje bij het laatste op-
treden. In enkele huiskamers zijn bovendien kunstwer-
ken te zien gemaakt door één van de bewoners. 

Deelname aan deze avond is helemaal gratis. Wel zul-
len we “met de pet” rond gaan voor een kleine vrijwil-
lige bijdrage voor de onkosten. De eerste editie heeft
laten zien dat dit een prachtige manier is om een cultu-
rele avond te beleven én veel wijkbewoners te ontmoe-
ten!

Gevarieerd aanbod van muziek
Inmiddels hebben we een afwisselend aanbod van
klassiek tot modern. De artiesten spelen ieder 3 keer
een half uur in één van die 6 huiskamers. 
Even kennismaken met onze Gijzenrooise talenten van
2015: 

1) De restaurantband
We zijn heel erg blij dat we de Restaurantband dit jaar
weer kunnen prolongeren. Zangeres Jeske, drummer
Rick en pianist en wijkgenoot Tim Kraakman, ver-
maakten vorig jaar 3 keer op een verrassende wijze het
publiek met chansons, Jazz, soul en popsongs en een
enkel kinderlied. 
Het publiek krijgt ook dit jaar weer een menukaart met
amuses, voorafje, soep, hoofdgerecht en nagerecht. De
gasten kunnen in overleg met de rest van het publiek
een eigen programmakeuze maken! 

2) Dennis Mooren & Joost Vriens
Zanger gitarist Dennis zit inmiddels al 3 jaar op ka-
mers in Tilburg, maar was heel wat jaren een echte Gij-
zenrooier. Hij zal de verhalen van Joost Vriens
melodieus verpakken met een paar akoestische songs,
misschien begeleid door nog een of twee van zijn mu-
zikale vrienden. Joost is een ras verhalenverteller en
het is voor iedereen nog een verrassing wat hij deze
avond gaat brengen. 

Dennis Mooren Joost Vriens



Jaargang 23,  Nummer 87, December 2014
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 5

3) Joke en Jan-Willem quatre mains
Na een succesvol solo optreden van Joke Leenhouts af-
gelopen jaar in de huiskamer van Jan en Aggie, vormt
ze dit jaar een duo met buurtgenoot Jan-Willem. Ze
gaan quatre mains de Dolly Suite opus 56 van Gabriel
Fauré. Fauré is een eigenzinnige Franse componist die
leefde van 1845 tot 1924. Zijn composities zijn eigen-
zinnig en romantisch.

4) Fluitkwartet Allegro Con Fondante & Kees van
Vessem 
Het optreden van Trio Amaretto in de huiskamer van
Jan en Alda Denneman dit jaar was aanleiding voor
Alda om haar fluitkwartet aan te melden en voor Jan
om de organisatie mee te leiden. 
Het gelegenheidskwartet Allegro Con Fondante speelt
4 verschillende blokfluiten en gaat internationale
volksmuziek brengen en enkele werken van de En-
gelse componist Purcell.
Rondom de liederen brengt de dichter Kees van Ves-
sem enkele gedichten en een verhaal ten gehore. 

5) Gilbert 
De groep Gilbert brengt eigen werk. Engelstalige chan-
sons, kleine verhalen met teksten van de Londense
Janet Gilbert in haar moedertaal. Vaak heel persoonlijk,
maar gezongen, blijken ze toch universeel en herken-
baar.
Buurtgenoot Erik van Dijck begeleidt de zang van
Janet met piano en gitaar. Celliste en violiste Maaike
vlecht lijnen onder de composities en Kees ondersteunt
met percussie.

6) Baker-Milk pink
Baker-Milk pink is een rustgevende teint roze, die
wordt gebruikt op de muren van Amerikaanse politie-
cellen om verontruste “gasten” weer kalm te laten
worden. Het is ook de naam van het Schots-Neder-
landse trio rond wijkgenoot Charles Ramaekers.
Samen met Peer en Kenneth brengt hij in een leuke, in-
tieme, sfeer een combinatie van hun eigen werk en co-
vers van ‘Roots’-artiesten.

Beeldend Kunstenaars
Ook hangen de kunstschilders Nico Schelvis en Jan
Denneman en viltkunstenares Betje Stevens hun werk
in hun eigen of in gast huiskamers. Er zijn nog enkele
huiskamers waar plaats is voor beeldende kunst uit
Gijzenrooi. Meld u aan!

We zoeken nog Gastgezinnen 
Er hebben zich al spontaan enkele bewoners gemeld
die hun huiskamers ter beschikking stellen aan dit eve-
nement. Van deze gastgezinnen zijn er zelfs al 3 waar
ook beeldende kunst getoond wordt uit Gijzenrooij. 
Momenteel zijn we nog op zoek naar 2 grote huiska-
mers om ongeveer 20-25 personen te kunnen laten ge-
nieten van een optreden. Wij zorgen als organisatie dat
er voldoende stoelen zijn. Een piano of vleugel kan
handig zijn, maar is niet per se noodzakelijk. 
We maken ook afspraken over een vergoeding van de
kosten voor het serveren van koffie en een drankje.
Geef je voor je aanbod om gastgezin te zijn zo snel mo-
gelijk op via mailadres activiteiten@gijzenrooi.nl of per
telefoon 06 2054 0166 (Jan Denneman).

Zin in zo’n avond in je eigen buurt?
Vul dan het inschrijfformulier dat bij dit Zegje zit zorg-
vuldig in en doe het in de brievenbus bij Jan Denne-
man, Gulbergsven 43 of bij Erik van Dijck, Lisven 13.
U kunt ook het formulier op de site invullen en mailen
naar info@jandenneman.nl. Formulieren uiterlijk 14 ja-
nuari a.s. inleveren. Direct daarna gaan we aan de slag
om de roosters te maken zoveel mogelijk op grond van
ieders voorkeur. U hoort vóór 20 februari a.s. bij welke
concerten op welke plekken u achtereenvolgens bent
ingedeeld. 

Graag tot ziens bij Cultuur Bij Je Buur 2015!

Namens de Commissie Activiteiten van Bewonersvereniging
Gijzenrooi, 
Jan Denneman en Erik van Dijck

Gilbert

Baker-Milt pink
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Is de post al geweest?
Hoe lang is het geleden dat je deze vraag nog dage-
lijks kon stellen? Post die letterlijk op je mat valt of
in je brievenbusje komt. Een lichtpuntje op een som-
bere dag of juist een treurig bericht.In ieder geval
een tastbaar bewijs van communicatie met de buiten-
wereld gebracht door je vaste postbesteller. Hoe is
het tegenwoordig gesteld met de postbezorging in
Gijzenrooi? Myriam Schrover ging op onderzoek uit
en bekeek wat er allemaal nog wél in de bus komt.

5.30 uur… De krant valt in de bus. Meestal gaat dat ge-
ruisloos. Dat was wel eens anders. Om tijd te sparen
bracht onze bezorger de krant een paar weken lang op
de brommer. Kon je hem of haar al van verre aan horen
ronken en was je meteen wakker. Protesteren hielp en
de brommer verdween. De laatste tijd echter voert de
afleveraar een andere inventieve actie uit om sneller
klaar te zijn. De krant wordt op straat voor de deur ge-
gooid of steekt voor driekwart uit de bus. Prettig lezen
is dat, vooral met regenweer. En probeer dan maar
eens digitaal of telefonisch contact op te nemen met de
bezorgservice, daar zijn alleen voorgekookte menu’s
voor. In een ver hoekje stond ergens nog een ant-
woordnummer waarnaar je een echte brief kon schrij-
ven. Resultaat: geen reactie en gisteren lag de krant
wéér voor de deur.

8.00 uur… De meneer van Sand Post (blauwe fietstas-
sen) komt langs, meestal met zakelijke bescheiden. In
ieder geval een betrouwbare en prettige bezorger die

duidelijk aandacht heeft voor zijn werk. Waar is Japie
onze vaste Gijzenrooi-postbode eigenlijk gebleven?
Onlangs zag ik hem een keer in onze wijk, hij kende
me nog!

11.00 uur… Bij de koffie is een ansichtkaartje altijd wel
smakelijk. Die zijn tegenwoordig helaas ver te zoeken.
Deze zomer telden we maar liefst 5 vakantie-kaarten.
De rest van de bevrienden stuurde meteen foto’s via de
smartphone. Ook aardig, maar ze passen niet op de
kast.

17.00 uur… Als je geluk hebt, komt er een dame van
post.nl met een handgeschreven (ze bestaan nog!) brief
van een vriendin of met iets anders persoonlijks. Om
zo’n brief te krijgen is er maar één oplossing: ze zelf
ook schrijven! Hoewel de bezorgster haast heeft, maakt
ze toch even tijd voor een praatje. ‘Het is tegenwoordig
heel anders bij de post, we zijn steeds met verschil-
lende collega’s in één wijk’. Een foto mag ik ook van
haar maken en ze ontvangt graag een exemplaar van
dit Zegje, want ze woont zelf elders in Eindhoven. 



Jaargang 23,  Nummer 87, December 2014
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 7

Gezellige Burendag
in Gijzenrooi

Op zaterdag 27 september jl. vierden we de eerste
Burendag in Gijzenrooi. De weergoden waren ons
goed gezind die dag, want het was prachtig weer. De
zon scheen volop en dat alleen al zorgde voor een
heerlijk sfeertje. Om 16.00 uur gingen we van start
met de boekenruilmarkt. Vier kramen vol met boe-
ken wisselden van eigenaar, waarbij er druk gepraat
werd over de boeken: “Deze moet je echt gelezen
hebben….” Kortom een mooi moment van ontmoe-
ting! De boeken die over waren zijn naar “Books 4
life” gegaan, een organisatie die tweedehands boe-
ken verkoopt waarbij de opbrengst naar goede doe-
len gaat. 

Daarna kwamen de eerste deelnemers aan Gijzenrooi
Culinair aan met hun schalen met heerlijke pizza, pa-

stasalades, soepen, quiches en nog veel meer culinaire
hoogstandjes. Iedereen had enorm zijn best gedaan om
iets lekkers op tafel te zetten. De gezellig gedekte tafels
aan het Buurtven waren al snel gevuld en een ieder liet
het zich goed smaken. De vooraf ingevulde lijsten met
ingrediënten maakten dat je precies wist wat je at. Op
de website van de Bewonersvereniging zijn alle recep-
ten van deze dag terug te vinden.

Op het terras bleef het nog lang druk, waarbij er ook
wijkbewoners aanschoven voor gewoon gezellig een
drankje. Kortom het was een zeer geslaagde dag! Als
herinnering aan deze dag kreeg iedereen een pollepel
mee naar huis.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die mee geholpen
hebben om deze dag mogelijk te maken en natuurlijk
ook dank aan alle koks!

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren

18.30 uur … topdrukte aan de deur. Grote pakketten,
helaas meestal voor de buren!

En op maandag en zaterdag? Dan is er eigenlijk nooit
meer post in Gijzenrooi. Op zondag zijn er de huis-
aan-huis bladen. Handig om zo nog wat op de hoogte
te blijven van het regionale nieuws, na eerst de sneaky
ingevouwen reclamefolders te hebben verwijderd. De
ja-nee-sticker heeft blijkbaar zijn langste tijd gehad.

Maar… eens in de drie maanden komt er op zondag
post waar ik naar uitkijk, in de bus gedaan door en-
thousiaste bestellers. Het Zegje, waardevol communi-
catiemiddel voor onze wijk. Het blad valt met een
lekker plofje in de bus. Formaat ligt goed in de hand, je
leest wat je aanspreekt, legt het even weg en duikt er
later nog eens in. Bij veel verenigingen en instellingen
zijn de papieren versies inmiddels vervangen door di-
gitale. God verhoede dat dat ooit ook met het Zegje ge-
beurt. Daarom pleit ik met klem, behalve voor de
handgeschreven brief, ook voor ons Zegje in de hui-
dige vorm tot in lengte van dagen! Wat vindt u daar-
van? Wellicht schrijft u zelf nog eens een stukje (typen
mag!)? Een reactie wordt zeer op prijs gesteld.

Myriam Schrover

Wij verzamelen graag reacties voor het volgende Zegje via communi-
catie@gijzenrooi.nl. De sluitingsdatum is 25 januari 2015.
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Uit balans
Nederland draait in toenemende mate op vrijwilligers,
beste wijkgenoten. In de culturele sector, de zorg,
het onderwijs, de sport, noem maar op. Met name
dus in de non-profit sector is de vrijwilliger niet meer
weg te denken als de onmisbare kurk waar de hele
boel op drijft. Anders gezegd: sommige sectoren zou-
den piepend en knarsend tot stilstand komen op het
moment dat de vrijwilligers het massaal af lieten
weten.

'Goeie zaak, die vrijwilli-
gers', zegt u wellicht. 
'Betrokken en meeden-
kende mensen, die hun
steentje bijdragen!' Wel,
als u dat zegt dan vindt u
mij enthousiast aan uw
zijde. Eén van de redenen
waarom wij hier op aarde
zijn is volgens mij om te
proberen de boel net een
tikkeltje beter achter te
laten dan dat we het aan-
troffen toen we hier be-
gonnen. En het verrichten
van vrijwillige hand- en
spandiensten is nou ty-
pisch één van de manie-
ren om dat te bereiken.

En toch, in alle eerlijkheid:
er jeukt ook iets. Als ik
kijk naar de keerzijde van
al dit ijverige vrijwilligers-
werk, dan bekruipt me het nodige ongemak. Dan heb
ik zogezegd wat moeite om de boel uitgelegd te krij-
gen aan mijn eigen spiegelbeeld.

Ik noem een recent voorbeeld uit het nieuws. Het
Rijksmuseum is op zoek is naar vrijwilligers, bij voor-
keur full time beschikbaar. Maar tegelijk las ik in de
krant dat de drie directeuren van 'het Rijks' elk een
salaris toucheren dat royaal boven dat van een mi-
nister uitkomt. Dat is niet alleen ongepast in de pu-
blieke sector. Het is ook nogal ironisch, als u het mij
vraagt. Als die driekoppige directie voortaan netjes
volgens de norm wordt bezoldigd, dan ontstaat er
ruimte om enkele van die vrijwilligers aan een be-

taalde baan te helpen. Dat is goed voor de economie,
voor de statistieken van de arbeidsmarkt en voor de
huishoudportemonnee en het zelfrespect van de be-
treffende vrijwilligers.

Een vergelijkbare situatie doet zich op veel plekken
voor. Tegenover vet betaalde ziekenhuisdirecteuren
staan vrijwilligers die de overbelaste verplegenden en
verzorgenden moeten bijstaan in hun werk. Tegeno-
ver de ronkende beloning van sommige schoolbe-
stuurders staan hulp-ouders en andere vrijwilligers
om leraren te helpen, in de klas en daarbuiten. En zo

kan ik nog even doorgaan.

Het kan zijn dat de korte
dagen een beetje op mijn
stemming drukken. En wie
weet neemt een zekere popu-
listische tendens ten lange
leste toch bezit van me. Maar
ik kan niet anders zeggen dan
dat deze maatschappelijke
onbalans me in alle toonsoor-
ten hevig tegen de borst stuit!

Wijkgenoten, ik doe een voor-
stel: laten wij aan al deze
maatschappelijke sectoren
ons eigen goede Gijzenrooi
ten voorbeeld stellen!! Onze
wijkvereniging draait geheel
op vrijwilligers. Sommigen
dragen bij aan een enkele ac-
tiviteit, sommigen zijn min of
meer jaarrond in touw voor
de wijk. En wat doen ze met
elkaar goede dingen! Maar
denkt u dat wij daar vervol-

gens een bosje stuitende grootverdieners tegenover
stellen? Integendeel. Ons bestuur is net zo vrijwillig
als de rest. En gaat er tenminste net zo hard voor!
Dat lijkt me een mooi voorbeeld, waar in 2015 veel
organisaties zich wat mij betreft aan mogen spiege-
len!

Ik heb gezegd!

Rest mij voor nu slechts om u alvast heel mooie
feestdagen toe te wensen.

Gijsz
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DE GROTE
BUURTPREVENTIE-

QUIZ 2014!
DOE MEE EN WIN! GEGARANDEERD EEN WIN-
NAAR IN DE POSTCODE CATEGORIE  5646
Meerdere gezinsleden kunnen meedingen naar de
prachtige prijzen!

DE VRAGEN:

Je ziet om half tien ‘s-avonds twee in het zwart ge-
klede mannen met een koevoet, zwarte sporttas en
zaklamp voorbij lopen. Je denkt:
a) zal wel te maken hebben met de aanleg van 

glasvezel in onze wijk
b) dat is erg verdacht, ik bel onmiddellijk 112
c) ze zijn op weg naar de overburen, dus hoef ik 

me geen zorgen te maken

Het 0900 8844 nummer van de politie:
a) is alleen met een I-Phone bereikbaar
b) kost 1 euro per minuut + de gebruikelijke 

belkosten, dus daar maak ik geen gebruik van
c) is heel geschikt om niet spoedeisende zaken te 

melden

De pagina van buurtpreventie op www.gijzenrooi.nl
is:
a) speciaal voor mensen die werkloos of 

gepensioneerd zijn
b) een bron van veel nuttige informatie ter 

voorkoming van een inbraak
c) mij helemaal niet bekend

De maximum snelheid van 30 km/u  in onze wijk is:
a) ter voorkoming van ongelukken
b) niet van toepassing voor ouders die kinderen 

van en naar school brengen
c) Indicatief.  Audi’s, Bmw’s  en leaseauto’s in 

het algemeen hebben ontheffing

De grijs en groenbak:
a) haal ik weer binnen als het mij uitkomt (kan 

ook een paar dagen na de leging zijn)
b) moet volgens de APV (algemene plaatselijke 

verordening) op de dag van leging 
binnengehaald worden

c) staan nooit hinderlijk op het trottoir

Mijn straatcoördinator preventie is:
a) …….........................(naam invullen)
b) bang voor spinnen
c) de grote onbekende

De mensen die in gele hesjes door de wijk lopen
zijn:
a) zinloos bezig, er wordt in onze wijk nooit 

ingebroken
b) bemoeiallen, die een gele kaart in mijn brieven

bus gooien als het huis onverlicht is en wij
duidelijk zichtbaar niet thuis zijn

c) de waakzame vrijwilligers van buurtpreventie

De hoop stenen naast mijn huis:
a) ligt daar prima
b) is uitstekend basismateriaal voor een inbreker 

(‘het basismateriaal is steen’)
c) lijkt sprekend op een hunebed en trekt al heel 

wat dagjesmensen
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Een kapotte lantaarnpaal in onze straat is:
a) een klusje voor de buren om te melden
b) een besparing van elektriciteitskosten voor de 

gemeente Eindhoven
c) reden om via de  ‘Buiten Beter App’  bij de 

Gemeente heel vlot een melding te doen

Kerntrekken is:
a) een eeuwenoude traditie in Geldrop. Als trol 

verklede inwoners van dat dorp trekken dan 
zingend en dansend door het centrum.

b) de nieuwste modus operandi van inbrekers
c) een manier om pitten effectief uit Griekse 

kersen te verwijderen

Mail de juiste antwoorden voor 1 januari 2015 naar:
buurtpreventie@gijzenrooi.nl

U dingt mee naar een van de
mooie prijzen:

De eerste prijs:
Gratis toegang (met partner naar keuze) tot de ALV
(Algemene Ledenvergadering) van de buurtvereniging
in april. Onbeperkt koffie of thee en spreekrecht (ook
voor buitengewone leden!) Na afloop een gratis
drankje aan de bar en de mogelijkheid 5 minuten met
voorzitter Gerard van Rossum van gedachten te wisse-
len.

De tweede prijs:
Geheel verzorgd een avondje meelopen met twee lo-
pers van buurtpreventie. Op speelse wijze leert u tips
and tricks van buurtpreventie. Een onvergetelijke erva-
ring uit de categorie ‘even helemaal weg’.

Troostprijs:
De verzamel  dubbel CD  met alle optredens tijdens
‘Cultuur bij je buur’ met als extraatje het nieuwste
Kerstnummer van de Boomklevers

Kinder-oudjaarsfeest op
31 december om 20.00 uur

Vorig jaar hebben wij voor de eerste keer het kinder-
oudjaarsfeest gevierd. Dit werd goed ontvangen en
het was erg gezellig voor jong en oud. Daarom gaan
wij ook dit jaar op oudjaarsavond het kinder-oud-
jaarsfeest vieren. Dus de kinderen hoeven niet op te
blijven tot middennacht om ook oud & nieuw te
kunnen vieren.

We komen om 20.00 uur samen bij de speeltuin op het

Buurtven. Onder het genot van
een oliebol en een drankje kun-
nen de kinderen samen met
hun ouders (kinder)vuurwerk
afsteken. En alvast elkaar
mooie wensen geven voor het
nieuwe jaar!
Wij zien graag veel kinderen
met hun (groot)ouders/verzor-
gers 
op oudjaarsavond!

Claudia Pollen en Hanneke Boele
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!! Nieuwe inbraakmethode !!

Kerntrekken

Kerntrekken is een relatief nieuwe manier van inbre-
ken waarbij de inbreker een schroef in de cilinder van
het slot draait. Door nu aan de schroef te trekken
breekt de cilinder en is de inbreker binnen 20 seconden
vrij gemakkelijk en geruisloos binnen.
Inbreken gebeurt steeds vaker op deze manier en het is
raadzaam jezelf te beschermen door cilinders en/of be-
slag te plaatsen dat hiertegen bestand is.
(Google eens op kerntrekken en je vindt erg veel infor-
matie)

Buurtpreventie
Vanuit de buurpreventie van onze wijk vinden we het
belangrijk alle wijkbewoners zo goed mogelijk te infor-
meren. Dit heeft ook een positief effect want het is be-
wezen dat wijken met lage inbraakcijfers inbrekers
afschrikken.
Daarom gaan wij inventariseren of er voldoende animo
is om gezamenlijk in actie te komen. Bij voldoende be-
langstelling kunnen we wellicht interessante kortingen
krijgen bij een beveiligingsbedrijf. Buurtpreventie
treedt hierbij alleen op als initiatiefnemer. Het bestuur
van de bewonersvereniging en de commissie buurtpre-
ventie hebben geen enkel belang noch aandeel bij be-

paalde bedrijven. Ons enige doel is het bereiken van
een veilige wijk.

Actie
Door een mail te sturen aan kerntrekken@gijzenrooi.nl
kun je aangeven belangstelling te hebben voor deze
actie. Dit kan tot 31 december 2014, maar het liefst zo
snel mogelijk. Bij voldoende belangstelling gaan wij
één of meerdere bedrijven uitnodigen om een inventa-
risatie en adviesronde bij de aangemelde personen uit
te voeren en hen van een persoonlijk advies en offerte
te voorzien.

Omdat wij een zo veilig mogelijke wijk nastreven pro-
beren wij iedereen te informeren door middel van het
Zegje, Facebook en de website. Wij weten echter uit er-
varing dat we hiermee lang niet alle wijkbewoners be-
reiken. Dringend verzoek dan ook aan iedereen om
alle buren, straatbewoners en vrienden/familie in de
wijk op de hoogte te stellen van dit initiatief. Deel deze
informatie dat deze nieuwe vorm van inbreken erg 'in
trek' is en dat de gangbare sloten NIET bestand zijn
tegen kerntrekken met zoveel mogelijk anderen!

Laten we ernaar streven veiligste wijk van Eindhoven
te worden!

Buurtpreventie Gijzenrooi 
www.gijzenrooi.nl/Buurtpreventie
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Verkiezingen
Ooievaarsnest

De werkgroep Ooievaarsnest is verrast dat er door
zo’n groot aantal bewoners digitaal en op papier ge-
stemd is. We vinden dat fantastisch! Bedankt daar-
voor.

Op zondagavond 12 oktober, de deadline om uw stem
in te leveren, telden we 211 stemmen. We menen dat
daarmee ook een breed draagvlak is ontstaan voor het
plaatsen van een ooievaarsnest aan de rand van onze
wijk en zien daarin ook de betrokkenheid van de be-
woners.

De uitslag is overduidelijk; het overgrote deel van de
stemmers heeft gekozen voor een traditionele ooie-
vaarspaal. De eenvoudige Paal met Mand kreeg 128
stemmen, de Paal met Silhouet van de Ooievaar 37, en
de Lopende Poten 46 stemmen.

Reacties 
We hoorden van meerdere kanten dat de verkiezing,
het feit dat er een keuze gemaakt kon worden uit zeer
diverse mogelijkheden, aanleiding was voor leuke ge-
sprekken en discussies. Dit gebeurde vooral ook tij-
dens het buurtfeest, waar een prachtig ooievaarsnest
met ooievaar stond en waar ook gestemd kon worden.
Op de stembriefjes was duidelijk te zien dat de ver-
schillende gezinsleden hun eigen mening konden
geven. Prachtig die kinderhandschriften erbij, met re-
gelmatig een andere keuze genoemd dan hun ouders. 
Natuurlijk kwamen er ook vragen en opmerkingen;
mondeling en/of op de stembriefjes. Waar mogelijk
hebben we als leden van de werkgroep gereageerd en
geprobeerd de verschillende vragen te beantwoorden.
Zo hadden sommige bewoners problemen met de
eventuele kosten van “een kunstwerk”. Anderen gaven
hun mening over wat volgens hen wel of juist niet zou
passen in het landschap. Ook maakten enkele mensen
zich zorgen over de gevolgen voor de amfibiestand in
het gebied. We hebben als werkgroep hierover zorg-
vuldig overlegd met Brabants Landschap en de Poe-
lenwerkgroep Stratum, die helemaal achter het plan
staan. 

Hoe verder?
In overleg met het bestuur van de bewonersvereniging
en het Brabants Landschap wordt er (ten tijde van het

schrijven van dit artikel) bij de gemeente Eindhoven
een omgevingsvergunning aangevraagd. Het Brabants
Landschap zorgt voor de paal en gaat deze zo mogelijk
nog dit jaar plaatsen in de vloeiweide. We hopen dit
gebeuren natuurlijk vast te leggen met foto en filmma-
teriaal, zodat iedereen kan zien hoe we de paal zijn
plek gaven. Als de paal geplaatst wordt zullen we dit
melden op de Facebooksite of via de posterborden.

Een vruchtbare toekomst?
En dan maar hopen dat er vanaf 2015 een ooievaar-
spaar onze wijk gaat kiezen om te zorgen voor nage-
slacht. We hopen dat de bewoners van de omliggende
huizen en appartementen ons op de hoogte houden
van de ontwikkelingen! We spraken als werkgroep
samen al over een plan om, als de paal bevolkt gaat
worden, er een camera op te hangen. We gaan de mo-
gelijkheid onderzoeken om dit vanuit het appartemen-
tengebouw te doen, zodat we via internet de
bewegingen van deze prachtige majestueuze vogels
kunnen volgen. Onze eigen Gijzenrooise “Volg de ooie-
vaars.” Wie weet…….

De Werkgroep Ooievaarsnest, Bea, Cor, Corinne, Ineke,
Richt, Tonnie en Erik 



Jaargang 23,  Nummer 87, December 2014
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 14

Gijzenrooi viert
Sint Maarten

Zaterdag 8 november 18.00 uur.
Daar komen ze aan; alle kinderen met hun lampion - ei-
gengemaakt, geholpen door pappa, oma enz.- maar al-
lemaal nieuwsgierig en blij.

Op het Eierven blaast en trommelt Toeterij van de
Munckhof www.toeterij-envee.nl er al lustig op los.

De stemming komt er al helemaal in.
Daar komen Annabel en Julia en daar in de verte zie ik

Jurriaan en Veerle, Bram en Pieter en in de wandelwa-
gen Emma.

We wachten nog even op de laatkomers en dan zet de
stoet zich in beweging. Het gaat door het Schaapsloop-
ven, het Vluttersven, het Berkven en zo verder. Alsmaar
achter de muziek aan. Gelukkig blijft de Toeterij op
sommige plaatsen staan om de optocht weer bij elkaar
te brengen.

De mensen komen naar buiten en de gordijnen gaan
open; Hé, wat is hier in ons rustige Gijzenrooi aan de
hand?

Buiten zien ze gelukkige kindersnoetjes die met hun

papa en mama genieten van het bijzondere van van-
daag. Zomaar in het donker met een lampion lopen met
muziek erbij!

Als iedereen terug is wordt er op de oprit van Eierven 6
bij Betje en Joost genoten van de warme chocolademelk,
de ranja, de speculaas, de lekkere koekjes en vooral van
de spekjes die als sneeuw voor de zon in de kinder-
mondjes verdwijnen.

In de vrolijke sfeer waarin de Toeterij ons brengt wordt
er nog volop nagepraat en worden buurtcontacten ge-
legd.

Om goed 19.00 uur is het allemaal weer voorbij en gaat
iedereen huiswaarts. De kinderen nog even wassen,
tandjes poetsen en naar bed.

Morgen wordt het vast weer een mooie dag.

En de lampion…. die bewaren we voor volgend jaar,
want dan wordt Sint Maarten in Gijzenrooi vast weer
gevierd.

Betje en Joost bedankt voor jullie hulp.
Toeterij vande Munckhof bedankt voor jullie vrolijke
muziek.

Laura, Suzanna en Truus
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(Persbericht) 

Humanitas zoekt vrijwilligers

Voor ons project Van Mens tot Mens zoeken wij
vrijw
illigers die graag iets voor een ander willen 
betekenen. Als maatje bied je een luisterend oor en
geef je tijdelijk een steuntje aan mensen die dat 

hard nodig hebben. Humanitas zorgt daarbij voor tra
ining en ondersteuning. 

In onze verzakelijkte maatschappij zijn er steeds m
eer mensen die het gevoel hebben er alleen voor te
staan. Dit kan zijn omdat ze een partner verloren heb-
ben of dat hun gezondheid achteruit is gegaan of dat
men plotseling zonder werk is komen te zitten. Ze voe-
len zich eenzaam, ervaren geen gezelligheid en zien de
muren op zich afkomen. In zulke gevallen kan een vrij-
williger Van Mens Tot Mens uitkomst bieden. 

Ben je een dagdeel per week beschikbaar en wil je je
eigen kwaliteiten inzetten, neem dan contact met ons
op: 040-206 53 50 of gesprekken.ehv@humanit
as.nl. Of bezoek voor meer informatie onze website
http://vanmenstotmens.humanitaseindhoven.nl

Humanitas Afdeling Eindhoven 
Project : Van Mens Tot Mens 
Lilian Spaninks 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 333 
5612 BG Eindhoven 
telefoon : 040-206 53 50 
e-mail : gesprekken.ehv@humanitas.nl 



Jaargang 23,  Nummer 87, December 2014
het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Het Gijzenrooise Zegje pagina 17

Uitnodiging

Traditionele start van
de kersttijd

op vrijdag 12 december
Het is inmiddels traditie! Voor de vijfde keer zullen
Gijzenrooi en Tivoli weer de handen ineen slaan om
samen te zorgen voor een mooi begin van de kerstpe-
riode.

Op 12 december wordt de kerststal in de bokkentuin
weer geopend. We nodigen u graag uit om de kerststal
deze avond of in de aanloop naar de Kerst te komen
bezoeken! Kinderen kunnen bij de kerststal een kleur-
plaat inleveren en een mooie prijs winnen. Wil je mee-
doen? Download de kleurplaat op www.gijzenrooi.nl.

Naast het inleveren van de kleurplaat nodigen we kin-
deren graag uit om -twee dagen eerder- op 10 decem-
ber tussen 16.00u en 17.30u naar Buurthuis ’t Akkertje
te gaan om kerstversieringen te maken. Deze kerstver-
sieringen kunnen op 12 december rond 18.45u in de
kerstboom gehangen worden naast de kerststal in de
kinderboerderij.

Tevens zullen we de nieuwe kerstverlichting in de
boom aan het Diepmeerven weer ontsteken. Sommige
moesten afgelopen jaar wennen aan de moderne stijl,
anderen vonden het prachtig. Een ding is zeker, vanaf
12 december zal onze wijk weer goed verlicht zijn! 
Hoogtepunt van de avond wordt het optreden van ons
eigen Gijzenroois kerstkoor De Boomklevers. Ook dit
jaar is het koor weer op tijd begonnen met repeteren
om een mooi en verfrissend repertoire ten gehore te
kunnen brengen. Het koor staat onder de muzikale lei-
ding van Elly Admiraal en onder muzikale begeleiding
van Erik van Dijck. 
Kortom, een Stratums onderonsje waarbij het vooral
draait om gezellig samenzijn, onder het genot van
kerstzang, glühwein en chocomel. 

Programma:
18.30 uur: Samenkomst bij de kinderboerderij
waarbij iedereen kan meezingen met het koor. Onder-
tussen wordt er chocomel met wat lekkers uitgedeeld.
Vergeet niet de kleurplaat in te leveren!
18.45 uur: Zelfgemaakte versieringen in de kerst-
boom hangen.
19.00 uur: De kerststal bij de kinderboerderij
wordt feestelijk onthuld.
19.30 uur: Gezamenlijk vertrek naar het Diep-
meerven voor de feestelijke ontsteking van de nieuwe
kerstverlichting.
19.35 uur: De kerstboom aan het Diepmeerven
wordt feestelijk ontstoken.
19.40 uur: Meezingen en luisteren naar de Boom-
klevers onder het genot van een glas glühwein of cho-
comel. Opwarmen kan bij de brandende vuurkorven.

Wij nodigen u van harte uit om de kerstperiode samen
met andere bewoners van Tivoli en Gijzenrooi in te lui-
den!

De kerststal en de boom zijn vanaf 12 december tot
begin januari te bewonderen.

Bestuur stichting Tivoli i lov iT
Bestuur bewonersvereniging Gijzenrooi


