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4 april Paaseieren zoeken/onthulling ooievaarsnest
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28 juni Bijzondere voorstelling Ariënstoneel
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Informatieblad van de 
Bewonersvereniging Gijzenrooi

Jaargang 24,
Nummer 88, maart 2015

het
GIJZENROOISE

ZEGJE

Gijzenrooi
kwart eeuw oud
Groot feest laatste weekend van

september
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de schop in de grond ging voor de eerste woning
van de nieuwe Eindhovense wijk Gijzenrooi. Een kwart eeuw Gijzenrooi: dat laten
we niet ongemerkt voorbijgaan. 

25 jaar Gijzenrooi: dat vieren we groots. We zijn nog volop bezig een afwisselend en
aantrekkelijk programma samen te stellen. We kunnen daarom nog niet precies zeg-
gen wat er gaat gebeuren. Maar zelfs al zou alles al bekend zijn, dan nog zouden we
niet alles verklappen. We houden het graag een beetje spannend… 

Natuurlijk willen we wel al iets kwijt. Het hoogtepunt van de festiviteiten ligt in het
laatste weekend van september. Wil je niks missen, blokkeer dan vast je agenda vanaf
vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september. Wat zal er te doen zijn? Van
alles. Er zijn activiteiten specifiek voor kinderen, voor de jeugd, voor volwassenen of
voor iedereen. Er zijn sportieve activiteiten, er is eten en drinken en uiteraard is er
muziek. Het wordt een grandioos weekend waarin je volop de gelegenheid krijgt be-
staande contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Blokkeren dus!
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Geheel ingeburgerd zijn de begrippen: blindengelei-
dehond, speurhond, hasjhond en schoothond.
Misschien geniet de buurtpreventiehond over een
aantal jaren een net zo grote bekendheid!
U als hondenbezitter/-uitlater kunt aan die revolutio-
naire ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren!
De lopers van buurtpreventie maken met regelmaat
rondjes in onze wijk. Uit politiestatistieken is on-
langs nog gebleken, dat dit absoluut leidt tot een be-
tere veiligheid.

Uitbreiding van het aantal lopers is zeer gewenst.
Daarom een oproep aan u als hondenbezitter om eens
na te denken over de voor de hand liggende combina-
tie:

Hond uitlaten
Zorgen voor nog meer veiligheid in onze wijk!

Wat zijn de voorwaarden?
Er moet altijd gelopen worden met 2 personen•
U draagt voor de herkenbaarheid een hesje met de•
tekst ‘buurtpreventie’ 
Voordat u begint, volgt u een nuttige cursus van 2•
avonden en ontvangt  een certificaat
Uw hond behoort niet tot de categorie beetgrage af-•
schrikker

Wat zijn de mogelijkheden?
Een uitlaatronde vanaf een kwartier is al voldoende•
(langer mag..)
U loopt gezellig met partner, buur, vriend of nog•
nader te leren kennen lid van het huidige team
buurtpreventen
Een of twee keer per maand lopen als prevent is al•
voldoende (meer mag…)
Op elk tijdstip van de dag kan gelopen worden•

Wat is het effect?
Onze wijk wordt een stuk veiliger. Als veel baasjes
meedoen, zijn er veel meer ogen en oren. Onze wijk
wordt nog onaantrekkelijker voor kwaadwillenden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden of eens vrij-
blijvend van gedachten wisselen over dit idee?
Mail dan naar de coördinator van de lopers, 
Riky Heijnen buurtpreventiegijzenrooi@gmail.com

Steun de actie ROND MET DE HOND!

Johàn Blaazer, coördinator buurtpreventie

TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP!

NIEUW IN GIJZENROOI: DE BUURTPREVENTIEHOND
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

BUURTBORREL EN ALGEMENE
LEDENVERGADERING 

MAANDAG 13 APRIL 2015
Beste buurtbewoners,

Graag nodigen wij u uit voor de Buurtborrel en Algemene Ledenvergadering op maandag 13 april 2015 in het
Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 (ingang via het paadje links naast de dierenkliniek).

Omdat de nieuwe opzet van de Algemene Ledenvergadering afgelopen jaar zeer goed bevallen is, hebben we
wederom het doel de tijdsduur van het formele gedeelte te beperken zodat we aansluitend onder het genot van
een hapje en een drankje gezellig kunnen bijpraten. 

Datum : Maandag 13 april 2015
Welkom: 19.45 uur
Aanvang vergadering: 20.00 uur
Einde vergadering: 21.00 uur
Einde buurtborrel: 22.30 uur

De agenda van het formele gedeelte is als volgt:

1 Opening en mededelingen
2 Goedkeuring notulen ALV 16 april 2014 (zie Zegje juni 2014 en www.gijzenrooi.nl)
3 Aftreden en (her)benoemen penningmeester en voorzitter*
4 Financiële verantwoording 2014 en begroting 2015
5 Toelichting jubileumjaar
6 Rondvraag en sluiting

Afgelopen jaar hebben we aansluitend een zeer gezellige en goed aangeklede borrel gehad, verzorgd door het
Cruydenhuisch. Graag nodigen wij u ook uit voor deze buurtborrel na het officiële gedeelte. 

In tegenstelling tot andere jaren is de vergadering niet op woensdag maar op maandag i.v.m. beschikbaarheid
van het Cruydenhuisch. 

Wij zien en spreken u graag op maandag 13 april!

Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi

* Statutair heeft ieder bestuurslid een zittingstermijn van 2 jaar. Zowel de huidige voorzitter Gerard van Rossum als de huidige penningmeester Ni-
cole Wenmakers treden af en zijn herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur vóór 1 april.
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Geen Midzomeravond, 
wél Ariëns toneel

Dit jaar gaat onze aandacht en energie natuurlijk
vooral naar het 25-jarig jubileum van onze wijk Gij-
zenrooi. Toch kan een optreden van de Ariëns Wa-
genspelgroep niet meer ontbreken. Sinds 2013
genoten zij 2 keer van een warm welkom in onze
wijk, in een gezellige ontmoeting met onze bewo-
ners. Het wagenspel was het centrale programmaon-
derdeel in een Midzomeravond festival voor zowel
jong en oud, omringd met muziek en kinderactivitei-
ten. 

Dit jaar viert Ariëns Toneel hun 75-jarig jubileum in het
laatste weekend van juni. En hoe kun je dat beter vie-
ren dan met een toneelstuk…? Zij vroegen daarom aan
de 4 meest betrokken buurten of zij hun jubileumspek-
takel daar mogen komen tonen. We zijn echt hartstikke
trots dat ze dit grote spektakel -een samenwerking tus-
sen de zaalproductie en de wagenspelgroep- bij ons
willen komen vieren!

Vanaf de oprichting in 1940 heeft Ariëns Toneel stuk-
ken gebracht die dicht bij de bevolking staan. Om het
jubileum in het 75e jaar extra luister bij te zetten keert
Ariëns Toneel terug naar waar ze vandaan komen. In
stukken die nauw met elkaar verbonden zijn, kruipen
ze in de huid van hun oprichters: de arbeiders die ge-
stimuleerd werden om naast het harde werken aan-
dacht te besteden aan hun culturele vorming. De
spelers van toen werden in de beperkte vrije tijd die ze
hadden gestimuleerd om met elkaar te werken aan
ontspanning voor anderen en zichzelf. Met de ont-
plooiing van hun eigen artistieke talenten werden zij
(voor even) weggevoerd van de waan van alledag, die
vooral bestond uit hard werken voor het gezin, de op-
voeding van (vaak veel) kinderen, de goedkeuring van
meneer pastoor en acceptatie in de buurt. Ariëns To-
neel behoort sindsdien bij het cultureel erfgoed van
Eindhoven!

Hoewel we er in het 2e Zegje van dit jaar uitgebreid op
terug zullen komen, willen we hier al wel vast iets ver-
tellen van de organisatie. Het publiek, wat zich dit keer
van tevoren moet inschrijven, wordt in groepen inge-
deeld en krijgt op een tocht langs 5 of 6 korte scènes
het historische verhaal. Daarna eindigt het met een
spetterend en vrolijk eindspel op de wagen op ons
grote veld. Start en einde van dit spektakel van onge-
veer anderhalf uur zijn dus op het Buurtven. De korte
scènes gaan we samen met Ariëns Toneel in een niet te
grote cirkel rond het Buurtven situeren. 

Zet daarom dus vast de datum en tijd rood omcirkelt
in uw agenda: 
28 juni van 14.00 tot 15.30 uur, Buurtven. Uitnodiging
en inschrijfformulier in het volgende Zegje.

Namens bewonersvereniging Gijzenrooi, 
Erik van Dijck
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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 IBAN: NL11 INGB 0000 0738 33 t.n.v.
Bewonersvereniging Gijzenrooi, Eindhoven o.v.v.
contributie 2015 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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Het Ooievaarsnest al in
februari geplaatst en

officieel onthuld
op 4 april

Als dit Zegje op uw deurmat valt, staat er op de
vloeiweide aan de rand van onze wijk al een heus
ooievaarsnest! Met toestemming van de Gemeente
Eindhoven staat de 10 meter lange mast -2 meter in
de grond, 8 meter boven de grond- achter de wonin-
gen van het Eendenven en het Bunderkensven. 
Een traditioneel ooievaarsnest, door een grote meer-
derheid verkozen in een door de werkgroep Ooie-
vaarsnest uitgeroepen verkiezing. Maar liefst 211
mensen brachten hun stem uit waarvan 128 het ooie-
vaarspaar het liefst zien nestelen op een eenvoudige
paal met mand. 

We willen de plaatsing en het werk van Brabants
Landschap, die het meeste natuurgebied rond onze
wijk in beheer heeft, niet in stilte voorbij laten gaan.
Eind januari begin februari heeft Mari de Bijl met de
nodige behoedzaamheid zijn werktuigen en hulp-
troepen de vloeiweide op gebracht om de paal een
mooie plek te geven. Vanaf het fietspad naar Geldrop,
ter hoogte van het veld van de naschoolse opvang,
kan iedereen nu het nest en naar we van harte hopen
het jonge paar nauwkeurig observeren. 

Even wat meer informatie over deze nieuwe bewo-
ners gehaald uit Wikipedia: 
Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan
dierlijke prooien, insecten, vissen, amfibieën, reptielen,
kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste
voedsel van de grond, tussen de lage vegetatie en uit
ondiep water. Het is een monogame broeder, maar
vormt geen paar voor het leven. Het paar bouwt een
nest bestaande uit grote takken, dat soms meerdere
jaren wordt gebruikt. Het vrouwtje legt elk jaar één
legsel van gewoonlijk vier eieren, die 33 tot 34 dagen
na het leggen asynchroon uitkomen. Beide ouders
broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de
jongen. De jongen verlaten het nest 58 tot 64 dagen na
het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen ge-
voed door hun ouders. De ooievaars overwinteren ge-
woonlijk in Afrika ten zuiden van de Sahara of in
India.

Het is echter ook mogelijk dat onze paal bevolkt gaat
worden door exemplaren uit de kolonie van Dierenrijk
Europa tussen Nuenen en Mierlo. Die gemakzuchtige
paren kiezen dus voor het comfort en de rijkdom van
onze vloeiweide op een korte afstand van hun winter-
verblijf. We zullen hun werkelijke afkomst waarschijn-
lijk nooit te weten komen. 

Omdat Brabants Landschap en onze gebiedsbeheerder,
Mari de Bijl, erg ijveren voor milieu- en natuureducatie
hebben we bedacht om deze korte festiviteit te koppe-
len aan een ander jaarlijks evenement: het paaseieren
zoeken. Niet dat de ooievaarseieren gezocht moeten
worden, maar eieren zijn eieren, teken van hoop en
vruchtbaarheid in onze nog altijd jonge wijk…! 
Dus iedereen is van harte welkom om op 4 april vanaf
10 uur mee te lopen vanaf het Eijerven naar het kruis-
punt van het pad vanaf het Kanunnikensven met het
pad in het verlengde met de Heezerweg. Vlak daar-
voor zouden we de paal ook moeten kunnen zien. 
Zowel een vertegenwoordiger van het bestuur als Mari
de Bijl zullen dan stilstaan bij deze gedenkwaardige sa-
menwerking tussen onze bewonersvereniging en Bra-
bants Landschap. 
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KOM JE OOK 
PAASEIEREN

ZOEKEN?
Op Paaszaterdag 4 april a.s. organiseert de commissie
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 10.00 uur samen met de Paashaas naar de zoek-
plaats. Dat is vroeger dan u gewend bent van andere
jaren. Dit omdat we onderweg naar het bos, letterlijk
en figuurlijk stilstaan bij het ooievaarsnest. Dit zal deze
dag feestelijk onthuld worden in een kort programma.
Daarna komen we op onze gebruikelijke tijd aan in het
bos. Elders in dit Zegje is meer te lezen over het ooie-
vaarsnest.

Deelname aan het paaseieren zoeken is gratis, wel
moeten alle kinderen bij aankomst op het Buurtven
even aangemeld worden. Ze krijgen dan een kaartje
waarmee ze na afloop van de activiteit een leuke atten-
tie 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 ei-
eren 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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Cultuur bij je Buur
Vrijdagavond 27 februari was het weer zover, het evenement “Cultuur bij je Buur” vond plaats in Gijzenrooi.
Dit jaar deden er maar liefst 6 huizen mee, en waren er ongeveer 135 deelnemers. 

Het was net als vorig jaar een groot succes. Het is een verrijking voor de wijk om te ontdekken hoeveel (vaak
verborgen) talent er aanwezig is, en natuurlijk om kennis te maken met medebewoners die je normaal niet tegen
komt. Vanaf deze plek willen we dus graag de organisatoren bedanken die dit alles dit jaar weer met zeer veel
enthousiasme en betrokkenheid mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben alles voorbereid, de contacten gelegd, de
indeling gemaakt, alle huizen bezocht, ondersteund waar nodig was en zelfs de middag van tevoren nog overal
meegekeken of iedereen er klaar voor was, dus bij deze:

Jan Denneman en Erik van Dijk ….

BEDANKT!!
Namens heel Gijzenrooi, voor deze geweldig inspirerende bijdrage aan de saamhorigheid van de wijk.

>>
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WIJ Eindhoven.
Inloop in de Jaguar.

Mag ik me even voorstellen:

Ik ben Nicole Steeghs, 
Generalist bij Wijeindhoven
Stratum

U kunt mij vanaf 23 februari tegen komen in
Steunpunt de Jaguar, Jaguarstraat 2

op maandag van 14.00 tot 16.00

Hebt u een vraag?
Bijvoorbeeld over werk? Een vraag over hoe u moet
rondkomen met uw inkomen of over schulden? Of
over de relatie met uw partner of met uw buren? Of
wilt u meer weten over de opvoeding van uw kind(
eren). Als u zelf of samen met anderen geen antwoord
weet op uw vraag, kunt u terecht bij het WIJeindho-
venteam in uw wijk. Een medewerker van het WIJ-
eindhoventeam, de generalist, komt bij u langs en gaat
met u in gesprek.

Wat kunnen WIJ voor u betekenen?
Eerst luistert de medewerker van het WIJteam naar uw
verhaal. En bespreekt samen met u wat er nodig is
voor een goede oplossing in uw situatie.
Wij gaan er van uit dat u zelf veel kunt. U gaat daarna
ook zelf aan de slag om tot die oplossing te komen.
Dat is niet altijd gemakkelijk. Is het nodig, dan bekijkt
u samen met de medewerker van het Wijteam wie u
daarbij kan helpen: familie, vrienden, iemand uit uw
buurt of een vrijwilliger? Maar ook de medewerker
van het Wijteam blijft met u in gesprek en ondersteunt
u. Hoe die ondersteuning eruit ziet, hangt af van wat
er op dat moment nodig is en wat het beste bij u past.

Waarom werken Wij op deze manier?
U krijgt de ondersteuning thuis of zo dicht mogelijk•
bij huis.
Het Wijteam werkt niet voor u, maar zoveel moge-•
lijk samen met u. Zo bepaalt u samen wat er ge-
beurt en weet u precies waar u aan toe bent.
U hebt een contactpersoon: de medewerker van het•
Wijteam. Ook als andere organisaties gaan helpen
blijft de medewerker van het Wijteam uw eerste
aanspreekpunt. 

WIJ zijn er voor iedereen!
En niet alleen op het moment dat het ( even ) niet goed
gaat. Zo gaan de medewerkers van het Wijteam ook
graag in gesprek met bewoners die, bijvoorbeeld, iets
voor hun wijk willen organiseren. Of met mensen die
zich graag vrijwillig voor wijkbewoners willen inzet-
ten.

Dus, hebt u een vraag? Wilt u doorgeven dat het met
iemand in uw wijk misschien niet goed gaat? of hebt u
een idee voor uw wijk? Neem dan gerust contact op.

www.wijeindhoven.nl
040-2388998
of via stratum@wijeindhoven.nl
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Cultuur
Kort geleden is Gijzenrooi weer eens uitgebreid bij zich-
zelf op bezoek geweest. Dat was tijdens een nieuwe
editie van de manifestatie ‘Cultuur bij je Buur’, afgelo-
pen 27 februari. Een alleraardigst initiatief, beste wijk-
genoten, waar allerlei onvermoede pareltjes aan het
licht komen. Tevens heeft dit evenement mij aan het
denken gezet over dat begrip ‘cultuur’. 
Welnu, zodra je de Dikke Van Dale of een Internet zoek-
machine induikt op het trefwoord ‘cultuur’, dan merk je:
er zijn weinig woorden die zoveel verschillende beteke-
nissen hebben als juist dit. Het woord cultuur komt van
het Latijnse ‘cultura’. Dat betekende zoveel als: bebou-
wen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden.
De ruimste definitie van cultuur die ik tegenkwam was:
‘alles wat door mensenhanden is gemaakt’. Die omvat
dus alles behalve de ongerepte natuur. Er is ook een
landbouwkundige definitie. ‘In cultuur brengen’ bete-

kent dat je een natuurlijk landschap geschikt maakt
voor landbouw of veeteelt. ‘Op een voedingsbodem ge-
kweekte bacteriën’ is weer een andere betekenis van
cultuur. 
Dan is er ook: ‘het geheel van kunstuitingen in een sa-
menleving’. Daaronder vallen bijvoorbeeld schilderkunst,
beeldhouwkunst, muziek, dans, podiumkunsten en film.
Dat is trouwens een domein waarin we graag de verge-
lijking met elkaar aangaan. We zoeken mensen op met
min of meer dezelfde ‘smaak’. En mensen die heel an-
dere dingen mooi of leuk vinden bezorgen ons soms
wat ongemak. Voorbeeld? Het was lang in bepaalde
kringen ‘not done’ om hardop te zeggen dat je een fan
was van de komiek André van Duin. Dat kon je komen
te staan op het verwijt een platte prolurk te zijn, met

een slecht ontwikkelde smaak. 
Ten slotte nog deze: ‘het geheel van gebruiken, gods-
dienst of levensvisie, normen en waarden, bestaans-
wijze, rituelen en omgangsnormen in een bepaald land
of binnen een groep’. Ook daar kom je in gebied waar
mensen zich graag vergelijken. Om te ontdekken wat
hen verbindt. En wat hen onderscheidt. Die verschillen
vinden we dus belangrijk. Het maakt bewust van de
eigen identiteit. We spreken van ‘de Nederlandse cul-
tuur’. We weten dat die verschilt van (bijvoorbeeld) de
Chinese. Maar ook dichtbij zien we verschillen. Of we
menen die te zien. Binnen Nederland bijvoorbeeld tus-
sen boven de rivieren en eronder. Hoe dichter bij, hoe
belangrijker het welhaast lijkt om de verschillen te be-
noemen. Er zijn wel eens momenten dat ik stiekem
hoop op een ontmoeting tussen de mensheid en een
buitenaardse beschaving (als het kan s.v.p. niet vijandig
en ons niet al te ver vooruit). Die ontmoeting zou ons
een mooie spiegel voorhouden. Eentje waarin we kun-
nen zien hoeveel we met ons ruim 7 miljard mensen
juist allemaal gemeen hebben met elkaar!

Ik vraag me af: zou er zo iets bestaan als ‘de Gijzen-
rooise Cultuur’? Eentje waarin we ons als wijkgenoten
vinden met elkaar en waarin we ons ook tot op zekere
hoogte onderscheiden van anderen? Het lijkt me een
leuke gedachteoefening om eens met u te doen. De uit-
komst van die oefening zie ik overigens nu al met ver-
trouwen tegemoet!

Gijsz
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Jaarplanning 
Commissie

Activiteiten 2015
Begin dit jaar heeft de commissie samen met het be-
stuur de hoofden weer bij elkaar gestoken om een
jaarprogramma voor de activiteiten in onze wijk te
maken. Veel aandacht ging er uiteraard naar het ju-
bileumweekend. Dit jaar bestaat onze wijk 25 jaar
en dat gaan we groots vieren! Als alle plannen die
we gemaakt hebben uitkomen, wordt het een week-
end waar nog lang over na gepraat gaat worden! Het
is de bedoeling dat er tal van activiteiten zijn van
vrijdagavond 25 september t/m zondagavond 27 sep-
tember. Er zal voor iedere leeftijd iets zijn dat aan-
spreekt. Een programma voor de allerkleinste, maar
ook de oudste wijkbewoners worden niet vergeten
en alles wat er in leeftijd tussen zit. Er zit in dit pro-
gramma gegarandeerd iets bij dat jullie aan zal spre-
ken, dus zet alvast “jubileumfeest Gijzenrooi” in de
agenda zodat je er niets van hoeft te missen! Elders
in dit Zegje kun je al meer lezen over het jubileum-
feest.

Omdat er veel werk zit in de voorbereiding van dit
weekend, hebben we voor de rest van het jaarpro-
gramma gekozen voor activiteiten die jullie van ons

gewend zijn en waarvoor we niet een nieuw draai-
boek op hoeven zetten. Er komen dus een aantal
“gouwe ouwe” activiteiten voorbij. Bij het uitkomen
van dit Zegje, hebben we Cultuur Bij Je Buur al gehad
en staat Pasen voor de deur. We gaan uiteraard weer
paaseieren zoeken met de kinderen, dit jaar gecombi-
neerd met de feestelijke onthulling van het ooievaars-
nest. Voor volgend jaar zoeken we nog een nieuwe
organisator voor het paaseieren zoeken. Elders in het
Zegje meer hierover. In juni kan onze wijk weer genie-
ten van het Ariëns toneel. Zij komen hun 75 jarig jubi-
leum bij ons vieren. Natuurlijk staan ook de
lampionnenoptocht, de ontsteking van de kerstboom
met ons eigen koor “De Boomklevers” en het kinder-
oudjaarfeest weer op het programma. Hieronder een
overzicht:

4 april Paaseieren/onthulling ooievaarsnest
28 juni Bijzondere voorstelling Ariënstoneel
25/26/27 sept. Jubileumfeest 25 jaar Gijzenrooi
31 oktober Lampionnenoptocht
11 december Ontsteking kerstboom 
31 december Kinder-oudjaarsfeest

Samen met jullie hopen we er weer een mooi, gezellig
en actief jaar van te maken in Gijzenrooi.
Graag tot ziens bij een van de activiteiten!

Namens de Commissie Activiteiten
Mariëtte Mooren
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School at Sea
Ik ben Svea Thiesbrummel, ik ben 15 jaar oud en ik heb
een droom:

Meegaan met School at Sea.
School at Sea is een talentontwikkelingsprogramma
voor leerlingen uit 4 en 5 VWO. We zeilen met 30 leer-
lingen en 5 eerstegraads docenten in een half jaar tijd
naar de Caraïben en weer terug naar Amsterdam. We
leren naast ons gewone schoolprogramma ook een he-
leboel andere dingen. Zo leren we hoe we een Tall Ship
moeten varen, leren we navigeren op de sterren, koken
we zelf en moeten we zelf onze was doen. 
Onderweg ondernemen we verschillende expedities
aan land. Op Tenerife zullen we de vulkaan Pico del
Teilde beklimmen, in Panama verblijven we een week
bij de Inheemse bevolking en in Dominica krijgen we
aardrijkskunde bij de Boiling Lakes. Naast deze expe-
dities passen we alles wat we tijdens onze reis leren di-
rect toe in de praktijk. Door deze manier van leren,
werken we vanuit creativiteit en verantwoordelijkheid.
We zullen samenwerking creëren en naast onszelf ook
anderen uit onze omgeving inspireren.

Het is mijn droom om mee te gaan met School at Sea.
Ik wil graag mijn dromen waarmaken en uitdagingen
aangaan. Een half jaar les krijgen op een Tall Ship ter-
wijl ik de wereld over zeil, biedt mij vrijheid waardoor
ik zelfstandigheid en zelfvertrouwen ga ontwikkelen.
Ik ga hier leren dat ook als ik mijn doel niet bereik, ik
wel mijn best heb gedaan en dat mijn best doen alles is
wat ik kan doen. Ik maak hierdoor een grote persoon-
lijke groei door, waar ik de rest van mijn leven veel aan
zal hebben. Ik wil hier anderen mee inspireren en 

motiveren om ook hun dromen waar te maken, om
zich in te zetten voor anderen of voor goede doelen. Ik
ga voor deze droom vechten en het beste uit mezelf
halen, zodat ik in april 2016 terug kom als een sterke,
zelfverzekerde, jonge vrouw.

Er hangt helaas wel een prijskaartje van 20.983 euro
aan mijn droom. Ik heb via School at Sea een aantal
fondswerftraingen gevolgd waar ik ontzettend veel
heb geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik mezelf het beste kan
presenteren en hoe ik positief blijf als het inzamelen
van het geld even niet lukt. Daarnaast heb ik veel meer
zelfvertrouwen gekregen. Ik heb een aantal acties op-
gezet om geld in te zamelen. Zo organiseer ik een lote-
rij, verkoop ik spullen en bak ik taarten. Ik heb ook een
site gemaakt waarop bedrijven en mensen die mij wil-
len sponsoren mij kunnen volgen tijdens mijn reis en
de maanden hiervoor. Ook zijn er bedrijven die mij
sponsoren, ze zijn enthousiast geworden toen ik mijn
verhaal heb verteld en ze willen graag in mijn reis in-
vesteren. Investeren in de leerlingen van School at Sea
is investeren in de toekomst.

Als u mij wilt helpen
met het waarmaken
van mijn droom kunt
u een kijkje nemen
op mijn site, hier
staan alle mogelijk-
heden op:
www.svea-
atsea.blogspot.com

The future belongs to
those who believe in
the beauty of their dre-
ams.
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Voorlopig energielabel
voor iedere

woningeigenaar
Heeft u begin februari ook een voorlopig energiel-
abel thuis ontvangen? Misschien heeft u deze meteen
met het oud papier laten verdwijnen, maar misschien
heeft het label u ook aan het denken gezet. Omdat de
woningen in Gijzenrooi begin jaren ’90 gebouwd
zijn, hebben de woningen over het algemeen een
goed energielabel (meestal B of C). Maar verbetering
is toch zeker nog mogelijk! Denk aan de aanschaf
van zonnepanelen, waar we als commissie Duur-
zaamheid eerder al veel aandacht aan hebben ge-
schonken.

Wat is nu dit energielabel?
Elke woningeigenaar of verhuurder die nog niet in het
bezit is van een energielabel, heeft begin dit jaar een
voorlopig energielabel thuis ontvangen. Dit energiel-
abel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zui-
nigste en G de minst zuinige woningklasse voorstelt.
De voorlopige toewijzing van het energielabel voor
woningen is gebaseerd op openbare gegevens over de
woning, zoals het bouwjaar. Deze gegevens zijn af-
komstig van het Kadaster. Het voorlopig energielabel
geeft slechts een indicatie van de energieprestatie van

de woning. Misschien zijn er inmiddels energiebespa-
rende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of
dak- en vloerisolatie. De woning heeft dan feitelijk een
beter energielabel dan geschat. Bij de verkoop of ver-
huur van de woning is het daarom noodzakelijk dat er
een definitief energielabel wordt overhandigd aan de
nieuwe koper of huurder. 

Het voorlopige energielabel is dus niet voldoende bij
de verkoop of verhuur van een woning. Als u uw wo-
ning gaat verkopen of verhuren kunt u sinds 1 januari
2015 zelf eenvoudig een definitief energielabel aanvra-
gen via www.energielabelvoorwoningen.nl. In deze
online tool past u waar nodig maximaal tien kenmer-
ken van de woning aan, levert u digitaal bewijsstukken
aan en selecteert u een erkend deskundige die de gege-
vens op afstand controleert. Na validatie door de er-
kend deskundige kan het definitieve energielabel
worden vastgesteld. Dit invullen is zo gemakkelijk mo-
gelijk gemaakt. Bij verkoop overhandigt de woning-
eigenaar het energielabel uiterlijk bij de overdracht van
de woning bij de notaris. Ook bij een nieuwe huur-
transactie is de woningeigenaar/verhuurder verplicht
om een definitief energielabel te overhandigen aan de
nieuwe huurder. 

Handhaving vindt plaats door de Inspectie Leefomge-
ving en Transport; de woningeigenaar of verhuurder
riskeert een boete  die kan oplopen tot ongeveer 400
euro als hij in deze gevallen geen geldig energielabel
heeft.

Meer informatie?
Op www.energielabelatlas.nl kunt u ook terugvinden
welk energielabel uw woning en de woningen in uw
omgeving hebben. Meer informatie over energiebespa-
rende maatregelen, over het zelf opwekken van duur-
zame energie en over financiële regelingen bij de
gemeenten in onze regio kunt u ook terugvinden op de
regionale website www.hoebespaarikenergie.info.

Commissie Duurzaamheid
Barbara Henssen
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Wandel je ook mee? 
Vooraankondiging: 

Stratumse Avond4daagse!

Van 2 tot en met 5 juni 2015 organiseert een groepje
enthousiaste Stratummers in samenwerking met de
Nederlandse Wandelsport Bond voor de eerste keer
een Stratumse Avond4daagse. Gezellig wandelen
met de hele familie. Er is de keuze uit vier avonden,
waarvan de deelnemers er zeker drie moeten lopen
om een medaille te krijgen. Elke avond is er een an-
dere route van 5 km. 

In het voorjaar zullen we het evenement verder onder
de aandacht brengen. We informeren u dan ook hoe u
zich kan inschrijven. 
We hopen er samen met jullie een sportief evenement
van te maken voor jong en oud!

Organisatie Stratumse Avond4daagse

Tips aanschaf elektrische
apparaten:

De aanschaf van elektrische apparaten staat natuurlijk
los van het energielabel, maar hier is wel veel energie
en geld mee te besparen. Hieronder volgen 3 tips bij de
aanschaf van apparaten, zoals koelkasten of wasmachi-
nes.

1. Kies een apparaat met een laag energieverbruik, te
herkennen aan energielabel A+++. Dat is een stuk zui-
niger dan lagere klassen. Vaak wordt ten onrechte ge-
dacht dat een apparaat met label A of A+ ook al heel
zuinig is. Dit klopt niet bij koelkasten, vriezers, vaat-
wassers en wasmachines. Bij koelkasten, vriezers, was-
machines en vaatwassers is A+ tegenwoordig zelfs het
onzuinigste label op de markt. Een A+ koelkast ge-
bruikt twee keer zoveel stroom als een A+++ koelkast!
2. Oude koelkasten en vriezers zijn energievreters.
Een gemiddelde koelvriescombinatie van 20 jaar oud
gebruikt jaarlijks meer dan 500 kWh per jaar (120

euro); een koelvriescombinatie van 7 jaar oud gebruikt
350 kWh (80 euro) en een nieuwe A+++ koelvries-
combi slechts 150 kWh (35 euro) per jaar. 
3. Koop een apparaat op maat: een kleinere koelkast of
televisie verbruikt vaak minder energie.
Meer informatie is ook te vinden op: www.milieucen-
traal.nl. 
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Minder makkelijk
maken!

Op 11 december 2014 bezochten Riky Heijnen en
Myriam Schrover een bijeenkomst van de gemeente
Eindhoven, afdeling inbraakpreventie. Aanleiding
was de huidige stand van zaken, voorlichting, af-
scheid van Leontien van Agt (contactpersoon van de
gemeente) en elkaar als lopers-coördinatoren ont-
moeten.

Actieve lopers
Er zijn momenteel in Eindhoven 420 lopers actief. Rian
van Long heeft i.s.m. de politie een analyse gemaakt
van de inbraakcijfers in Eindhoven. Het blijkt dat het
aantal inbraakpogingen (inbreker gestoord of ver-
jaagd) in Zuid Eindhoven in 2014 ten opzichte van
2013 met 4 % is toegenomen en dat het aantal vol-
tooide inbraken is afgenomen. Dat is een goede ont-
wikkeling en te danken aan: het betere hang en
sluitwerk én………… aan de voorlichting via buurt-
preventie en het lopen in de wijken! Het is wel zaak
heel alert te blijven. Er is geen verschil in inbraakdicht-
heid op een bepaald tijdstip, dus alle momenten van
de dag en alle dagen van de week zijn geschikt om te
lopen. 

Voorlichting politie Eindhoven
Ter sprake komt de modus operandi van inbrekers bij-
voorbeeld: babbeltrucs (de politie is druk aan de slag
met onderzoek daarnaar), kerntrekken, Bulgaarse me-
thode (slot afzagen). De politie heeft inbraak als hoog-
ste prioriteit vanwege de grote impact van een inbraak
op mensen. De klacht ‘de politie doet toch niets’, is dus

niet terecht. Het is wel zo dat als men geen aangifte
meer doet, de politie niet op de hoogte is. 

Donkere Dagen Offensief
De gemeente Eindhoven is i.s.m. politie, bewonersver-
enigingen en woonbedrijven bezig met de aanpak van
‘high impact crime’ waaronder woninginbraken. Er
gaan bijvoorbeeld brieven naar bewoners, men geeft
woningpreventie-adviezen als afsluiten van brandgan-
gen met poorten, veiligheidsschouw enz.. 

Presentatie
Ex-inbreker Theo Korsten vertelt met verve over de
praktijken van zijn ex-collega’s. Hij leert mensen kijken
door de ogen van een inbreker. Hij toont foto’s van
dichtgegroeide huizen, kliko’s als opstapje, sloten uit
de jaren 30, slechte of geen verlichting in brandgangen.
Theo wijst er nog eens op dat een inbreker altijd op
zoek is naar ‘makkelijke’ plekken waar hij snel in en
uit kan gaan. En hij legt uit dat een inbreker speurt
naar huizen waarvan de bewoner afwezig is of lijkt.
Haal dus die eenzame kliko binnen, als de ophalers ge-
weest zijn! Theo geeft aan dat je, bij het zien van ver-
dachte situaties, niet moet aarzelen om de politie te
bellen.

Zelf bijdragen
Het preventie-rondjes lopen door Gijzenrooi blijkt dus
wel degelijk nut te hebben. Daardoor maken we het in-
brekers minder gemakkelijk. Elders in het Zegje leest u
hoe u (al dan niet met hond) kunt bijdragen aan de Gij-
zenrooise veiligheid. Mocht u zich op willen geven als
loper, ga naar de site van buurtpreventie Gijzenrooi. 

Riky Heijnen (coördinator lopers) en Myriam Schrover
waarnemend coördinator lopers)
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Na ruim 15 jaar is het
mooi geweest……

Eind vorig jaar heb ik het bestuur van onze bewoners-
vereniging en de commissie activiteiten laten weten dat
ik in september na het jubileumfeest zal stoppen met
mijn werkzaamheden voor de bewonersvereniging. Na
ruim 15 jaar als vrijwilliger voor de commissie activitei-
ten vind ik het tijd worden dat iemand anders het stokje
over neemt. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel ple-
zier dit vrijwilligerswerk gedaan. Er is geen betere ma-
nier om hier “in te burgeren” en de wijk goed te leren
kennen! De vergaderavonden waren altijd super gezel-
lig en dit zal ik zeker gaan missen, maar ik merk dat ik
niet meer het enthousiasme op kan brengen om mij vol-
ledig in te zetten voor de wijk.
De bewonersvereniging is dus op zoek naar mensen die
de activiteiten in Gijzenrooi mee gestalte willen geven
in de toekomst. Ben je nieuw komen wonen in de wijk?
Dit is je kans om, heel snel, veel mensen te leren ken-
nen. Zo heb ik dat 15 jaar geleden ook gedaan en ik heb
er nooit spijt van gehad! Of woon je hier al jaren en vind
je het belangrijk dat er activiteiten (en daarmee sociale
cohesie) blijven in onze wijk? Stuur dan een mailtje
naar: activiteiten@gijzenrooi.nl Ik vertel je graag wat je
kunt verwachten van dit leuke en gezellige werk!

Tot september ben ik dus nog niet weg en blijf ik mij in-
zetten voor leuke activiteiten in Gijzenrooi. Daarna
hoop ik velen van jullie te ontmoeten bij volgende acti-
viteiten, maar dan als deelnemer!

Hartelijke groet,
Mariëtte Mooren
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PERSBERICHT
Eindhoven, 17-12-2014 

Wethouder Scholten ontvangt eerste exemplaar Zorg-
Motief; het nieuwe zorgmagazine van Eindhoven 
Op woensdag 17 december vond de lancering plaats
van de eerste uitgave van ZorgMotief, het nieuwe
zorgmagazine van Eindhoven. Niemand minder dan
Lenie Scholten, wethouder Zorg en WIJeindhoven,
nam het eerste exemplaar in ontvangst. Aanleiding
voor de ontwikkeling van het magazine zijn de vele
veranderingen in de wet- en regelgeving en de
nieuwe zorgtaken die de gemeente vanaf 1 januari
2015, op zich neemt. Daarnaast ligt de zorg al een tijd
lang onder het vergrootglas op zowel gemeentelijk
als landelijk niveau en wordt met het magazine ant-
woord gegeven op de grote vraag wat de komende
veranderingen betekenen voor inwoners en zorgbe-
hoevenden in Eindhoven. Verschillende zorgaanbie-
ders doen hierin hun verhaal en vertellen hoe zij
vanaf 1 januari zorg verlenen en anticiperen op de
veranderingen in wet- en regelgeving. 

WIJeindhoven
Lenie Scholten geeft aan trots te zijn op het feit dat
Eindhoven een eigen glossy zorgmagazine heeft, dat
inwoners van Eindhoven op een mooie manier duide-
lijkheid verschaft over de veranderingen in de zorg en
het actuele zorgaanbod van de stad. De uitvoering van
de zorgtaken van de gemeente worden onder andere
in het magazine weergegeven middels een interview
met wethouder Scholten zelf. Hierin vertelt zij over
WIJeindhoven, de nieuwe werkwijze waarop de ge-
meente vanaf 2015 de zorg in Eindhoven organiseert
en het sociale karakter in de wijken wordt verstrekt.
‘Met WIJeindhoven krijgt iedereen de zorg of onder-
steuning die hij of zij ook echt nodig heeft en die bij
hem of haar past,’ aldus Lenie. ‘Professionele onder-
steuning als het nodig is, maar als het even kan óók
hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of vrij-
willigers. Zo krijgen we een zorgzame samenleving,
waarin iedereen mee kan doen. Met ZorgMotief wordt
de nieuwe werkwijze voor iedereen in Eindhoven in-
zichtelijk, mede door de aansprekende voorbeelden
van WIJeindhoven en de verhalen van verschillende
zorgaanbieders. Het magazine nodigt uit om te lezen
en laat zien dat de veranderingen in de zorg ook leiden
tot nieuwe kansen!’ 

Klaar voor de toekomst
Het magazine is ontwikkeld door Ron Meurkens, eige-
naar van uitgeverij en reclamebureau Media Advies
Eindhoven. ‘Het is mooi de enorme drive en passie
van de duizenden zorgprofessionals, vrijwilligers en
mantelzorgers die Eindhoven rijk is, te mogen weerge-
ven in het magazine,’ aldus Ron. ‘Zij leveren dagelijks
grote inspanningen om een optimale vorm van zorg te
verlenen. Om te anticiperen op alle veranderingen,
hebben zorgorganisaties de afgelopen periode hun be-
leid moeten aanpassen op wet- en regelgeving en de
nieuwe zorgtaken van de gemeente. En ook de ge-
meente wacht een grote taak voor het uitvoeren van
het nieuwe zorgbeleid. ZorgMotief informeert en in-
spireert inwoners van Eindhoven met betrekking tot
het zorgaanbod in onze stad.’

ZorgMotief is een gratis magazine en wordt verspreid
onder alle zorgaanbieders in Eindhoven, waardoor het
toegankelijk is voor alle inwoners van Eindhoven.

Media Advies Eindhoven is een uitgeverij en reclame-
bureau, gericht op regio Eindhoven. Naast een maan-
delijkse huis-aan-huis krant, verschillende magazines –
waaronder veel binnen de zorgsector – is Media Ad-
vies Eindhoven actief als Full Service reclamebureau
en ontwerpt creatieve concepten voor diverse op-
drachtgevers in regio Eindhoven. 

Meer op www.gijzenrooi.nl


