
JUBILEUMLIED
Op pagina 2 kunt u meteen beginnen 
met het lied te oefenen. Zo wordt het een 
muzikaal samenzijn op 25 september

Gijsz heeft weer een verhaal met 
een boodschap. Lees, lach en laat je 
verbazen over de zomer

Mari de Bijl vertelt over de natuur en 
de dieren in de buurt van ons mooie 
Gijzenrooi. 
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25 JAAR
EEN WIJK
Naast de huizen moest er ook aan 
bewonersbewustzijn gebouwd worden.

GEWELDIGE NATUURP.07 MOZES KRIEBELP.15

FEESTPROGRAMMA EN ACTIEP.12 DE NATUUR INP.12
Lees alles over de festiviteiten, bekijk het 
programma en schrijf je tijdig in.

Loop de natuur in of pak je 
mountainbike op 27 september

speciale
uitgave
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‘T IS AL 25 JAAR GELEE´
DAT HIER EEN NIEUWE BUURT ONTSTOND

IN ’T VELD ROND KERKHOF TIVOLI
KREGEN VENNEN VASTE GROND

OH, WAT HEB IK TOCH GELUK GEHAD
DAT IK HIER EEN PLEKJE ZAG

NIET IN VAARTBROEK OF IN HANEVOET
NIET ’T HOFKE OF IN ACHT

MAAR JUIST IN GIJZENROOI, GIJZENROOI 
’T FIJNSTE PLEKJE OP DE WERELDBOL 

GIJZENROOI, GIJZENROOI, 
IK HOU VAN JOU EN JE MAAKT ME DOL

HET IS GEWOON EEN HELE STILLE WIJK,
OP HET EERSTE OOG: HEEL SAAI!

MAAR ALS JE DAN EVEN WAT BETER KIJKT; 
“EEN PARADIJS ZONDER LAWAAI”
OP EEN PAAR MINUTEN AFSTAND: 
DE GROTE HEI, HET LEENDERBOS

’T IS EEN EINDELOOS NATUURGEBIED
HEMELS VOOR JE STALEN ROS

DAT IS ROND GIJZENROOI, GIJZENROOI 
’T FIJNSTE PLEKJE OP DE WERELDBOL 

GIJZENROOI, GIJZENROOI, IK HOU VAN JOU EN MIJN HART IS VOL 

ZONDER KERK, CAFÉ OF WINKEL
LIJKT DE WIJK IN SLAAP GESUST

MAAR MET PAASHAAS, KOOR EN BUUR-CULTUUR
ER VALT ‘N ZEGJE IN DE BUS!

[ MUZIKAAL INTERMEZZO ]

GIJZENROOI IS MIJN ALLES
EN AL 25 JAAR!

KENT DE BUURT OOK ZIJN VERENIGING,
WANT WE HELPEN HIER ELKAAR

OH, WAT HEB IK TOCH GELUK GEHAD
DAT IK HIER ONS STEKJE VOND

NIET DE KARPEN OF ’T WITTE DORP
NIET DE ROOSTEN OF MENSFORT

MAAR JUIST IN GIJZENROOI, GIJZENROOI 
’T MOOISTE STEKJE OP DE WERELDBOL 

GIJZENROOI, GIJZENROOI, IK HOU VAN JOU EN MIJN HART IS VOL 

GIJZENROOI, GIJZENROOI 
’T FIJNSTE PLEKJE OP DE WERELDBOL 

GIJZENROOI, GIJZENROOI, IK HOU VAN JOU EN JE MAAKT ME DOL

Gijzenroois Jubileum Lied
Muziek Zjef Vanuytsel | Tekst Noor Tebak en Erik van Dijck
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GEZOCHT
BUURTCOÖRDINATOR 
PREVENTIE M/V
Herkent u zich in het volgende profiel?

PROFIEL
Ik wil graag iets doen voor mijn wijk.
Ik vind het leuk om samen met een 
gemotiveerd team ervoor te zorgen 
dat Gijzenrooi de veiligste wijk van 
Eindhoven blijft/wordt.
Ik ben initiatiefrijk en pro-actief.
Ik kan (gemiddeld) een uur per week 
aan dit vrijwilligerswerk besteden.
Ik vind het leuk om met veel 
verschillende mensen contact te 
hebben (politie, gemeente, jongeren- 
werkers, het bestuur van onze 
wijkvereniging etc.).
Ik vind het leuk om met mijn 
buurtgenoten te communiceren via 
het ZEGJE en de nieuwe media. Ik zou 
dit best een paar jaar willen doen.

VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND  
IS MIJN MOTTO.
Als u wat meer wilt weten over het 
werk van buurtpreventie, kijk dan op 
onze site.
Als u zich herkent in het profiel en 
belangstelling voor de vacante functie 
heeft, neem dan contact met mij op:
Johàn Blaazer 
(aftredend buurt-coördinator)

VOORWOORD 
JUBILEUM ZEGJE
Gerard van Rossum
voorzitter Bewonersvereniging Gijzenrooi  

EEN HEEL BIJZONDER ZEGJE TER GELEGENHEID 
VAN EEN HELE BIJZONDERE GEBEURTENIS 
IN EEN HELE BIJZONDERE WIJK. WE WILLEN 
AANDACHT GEVEN AAN HET FEIT DAT DEZE 
BIJZONDERE WIJK RUIM VIJFENTWINTIG JAAR 
GELEDEN TOT ONTWIKKELING IS GEKOMEN. 

Wat de Bewonersvereniging Gijzenrooi betreft 
is Gijzenrooi een wijk  waarin het voor alle 
bewoners (zowel jong als oud)  fijn is om te 
wonen, een wijk waarin bewoners zich veilig 
voelen. Een wijk die uitnodigt om te spelen, 
om doorheen te wandelen, waar het openbaar 
groen een plezier is om naar te kijken, waar 
de bewoners voor elkaar klaar willen staan, 
wanneer dat nodig mocht zijn.
Dit is hetgeen we willen stimuleren en 
behouden. Maar daarvoor is het ook nodig dat 
er ook een mate van saamhorigheid bestaat 
tussen de bewoners. Saamhorigheid bereik 
je door elkaar te (leren) kennen, dingen met 
elkaar te doen en te beleven. Het is natuurlijk 
een utopie dat we in zo’n grote wijk van meer 
dan 700 woningen en circa 2000 mensen 
elkaar allemaal zouden kennen. Maar dat 
kunnen we wel stimuleren en daarom dachten 
wij om met elkaar eens actief stil te staan 
bij een thema dat ons bindt, namelijk het 

vijfentwintig jarig bestaan van onze 
wijk Gijzenrooi. Het grote doel van de 
viering van dit vijfentwintig jaar is dan 
ook “elkaar ontmoeten”. Daarom is ook 
iedereen uit onze wijk van harte welkom, 
zowel leden als niet leden. Dit speciale 
Zegje verspreiden we daarom ook huis 
aan huis. 
Het gehele programma – dat verderop in 
dit Zegje te vinden is – biedt voor elk wat 
wils. En mocht je niet aan één of meerdere 
aktiviteiten deel willen nemen, je bent ook 

van harte welkom om te komen kijken en te 
“buurten”. Heb je vervoer nodig om naar de 
feesttent te gaan? Ook daaraan is gedacht. 
Lees het programma maar eens aandachtig 
door en bepaal zelf waar je van de partij wilt 
zijn. Er is zelfs ten behoeve van de luister aan 
dit jubileum een lied geschreven, dat door ons 
eigen Gijzenrooikoor “de Boomklevers” ten 
gehore zal worden gebracht. 
Verder is in dit Zegje is allerlei informatie te 
vinden: van bewoners en ontwikkelingen van 
het eerste uur tot en met de activiteiten, die 
in de loop der tijd hebben plaatsgevonden, 
alsook de actualiteit van vandaag.
Dankzij de inzet van de jubileumcommissie, 
bestaande uit Wim Corbeij, Mariëtte 
Mooren, Janco Rampart, Tim van Vark, 
Maarten Verboord, Truus van Vessem, 
Nicole Wenmakers, ondergetekende en 
vele vrijwilligers gaan we een schitterend 
evenement beleven op 25, 26 en 27 
september.

Een woordje van dank is zeker ook 
op zijn plaats voor Remko Koeneman, 
Joost Vriens, Martin van Rooij, Kees van 
Vessem, die in samenwerking met onze 
commissie Communicatie dit Zegje qua 
inhoud en uitstraling hebben verzorgd. We 
kunnen het zien als voorproefje zoals het 
Jubileumevenement gaat worden.
Tot besluit spreek ik de wens een ieder van u 
te mogen begroeten tijdens deze dagen en er 
later allemaal met plezier en genoegen van 
zullen mogen nagenieten.

Bewegen is goed voor je, dat weet 
iedereen. Maar dat het ook heel 
gezellig kan zijn kun je ervaren 
bij onze sport en spel groep, op 
donderdagen van 9.15 - 10.45 uur 
in Sporthal Tivoli. Er is een afwis-
selend bewegingsaanbod voor 
actieve senioren m/v onder des-
kundige en zeer ervaren leiding van 

2 docenten. Na een gezamenlijke 
warming up is er keuze uit oefenin-
gen, balspelen of racketsport. Kom 
vrijblijvend een keer meedoen.

Voor informatie bel: 
Ellen Raijmakers 06-14189051 
mail: ellen.raijmakers@gmail.com

SENIORFIT
SPORTHAL TIVOLI

HET GROTE DOEL VAN DE VIERING VAN 
DIT VIJFENTWINTIG JAAR IS DAN OOK 
“ELKAAR ONTMOETEN”. 

Johàn Blaazer

Aftredend buurt 

coördinator

De Nieuwe
buurt coördinator
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Ariëns Toneel! 
Wie er niet bij was, heeft wat gemist! 

Door medewerking van onze 
Bewonersvereniging Gijzenrooi werd dit 
weer een echte wijkmiddag. Dank aan 
Erik van Dijck en alle vrijwilligers die dit 
mede mogelijk gemaakt hebben.
De voorstelling bestond eigenlijk uit  5 
voorstellingen: 4 in de wijk en 1 op de 
wagen. Wandelend van af het  Buurtven 
(Eijerven)  keken we naar 4 korte stukken 
op verschillende plekken. Het verhaal 
speelde zich af rondom de arbeiders van 
een stoffenfabriek in 1939. Crisistijd, 
ook nu weer actueel. Een serieus 
verhaal gebracht met wat luchtige 
overdrijving. Soms ook beklemmend. 
Er werd een baal stof gestolen en de 
valse beschuldiging van een joodse 
medewerker maakte indruk op mij. 
Terug op het Buurtven begon het 
wagenspel. Op een katholiek internaat 
met een kreng van een moeder overste 
en een tirannieke conciërge speelden 
zich ernstige en hilarische taferelen af. 
De kinderen haalden veel kattenkwaad 
uit en natuurlijk kreeg eentje altijd 
de schuld. Totdat er een nieuw kind 
bijkwam. Toen was die de klos en kon 
met ezelsoren op in de hoek gaan staan. 
Maar……uiteindelijk liet moeder overste 

Herfst in de 
Gijzenrooise Zegge
Grondmist hangt laag 
over de velden
een prille ochtendzon, 
nog wat vaag,
wachtend op de kracht van later
speelt ermee,
een schijnwerper in rook 
van het theater

een jonge stier, 
kalfsheid  pas ontgroeid, 
steekt de kop erboven, loeit
een plotselinge wereld toe
maisveldstoppels
prikken in het neveldek 
vergeefs een lek
voor een te verre zon

tranen van dauw
langs stoppels en stengels
druppen in rouw
neer op de grond
een wandelaar dwaalt
eenzaam mijmerend
met verborgen benen
de velden rond

Kees van Vessemzich toch van haar liefdevolle kant zien: 
eind goed al goed! Iedereen genoot 
van het stuk, groot en klein! Een van de 
kleine toeschouwertjes ging er zo in op, 
dat ze wel mee wilde helpen zoeken, 
toen er een kind uit het internaat 
zoek was. 

Na afloop was er nog koffie, thee, bier, 
wijn, fris en lekkere Turkse hapjes. Dat 
ging er wel in! En iedereen kon nog 
even gezellig nakletsen. Ongeveer 100 
mensen zijn er gekomen naar deze leuke 
middag, een gezellige drukte. Maar er 
konden nog veel meer wijkbewoners bij!
Alda Denneman

OP 28 JUNI KWAM HET ARIËNS 
TONEEL NAAR ONZE WIJK MET DE 
VOORSTELLING “STIKSTOF”. HET 
ARIËNS TONEEL VIERDE HAAR 75STE 
VERJAARDAG MET DEZE SPECIALE 
VOORSTELLING. 
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ONCE UPON 
A TIME IN 
GIJZENROOI
DOOR KEES VAN VESSEM

De verwarde man stak de straat 
over. Knikkebollend en met ge-
jaagde pas.
Zijn kleding vormde een niet-
alledaagse combinatie. Onder 
een keurig wit overhemd droeg 
hij een slobberbroek die twee 
maten te groot was. 
En dan dat te kleine hoedje! Om 
de paar tellen schoof hij het naar 
achteren omdat het met iedere 
hoofdknik iets naar voren kwam.

Hij spoedde zich naar het Meerbergsven. 
Eenmaal aangekomen bij de seniorenwo-
ningen liep hij iedere tuin in en begon de 
voorgevels te bestuderen. Mompelend 
ging hij van huis tot huis. “Geen eerste 
steen, geen eerste steen”, hoorde je hem 
zeggen. 
Toen hij ook de huizen aan de overkant 
van de straat op dezelfde manier onder-
handen genomen had, stopte hij, draaide 
zich plotseling om en botste bijna tegen 
een vrouw op de fiets.

“Hé, kun je niet uitkijken, halve zool, 
heb je soms soep in je ogen?” riep ze 
in het voorbijgaan. Soepoog keek haar 
na, schudde verward zijn hoofd en liep 
door, regelrecht  in de armen van een 
pizzakoerier op de brommer, die alleen 
dankzij zijn goede remmen erger kon 
voorkomen. “Hé, zombie, stront in je 

ogen?”, riep deze. Dat werd hem te veel, 
soep kon er nog mee door, maar stront 
was teveel van het goede. Driftig trapte 
hij tegen het achterwiel van de brommer. 
Mis! De acceleratie van de pizzaruiter 
was sneller dan het been van de zombie. 
Z’n hoedje viel af en mentaal en lichame-
lijk lichtelijk uit z’n evenwicht wankelde 
hij het kruispunt over. Daar bleef hij in 
gedachten even staan. 
“Vermoedelijk uit negentien acht en 
tachtig”, hoorde je hem na een tijdje 
zeggen. “Negentien negen en tachtig 
negentien negentig”, telde hij verder.
“Maar dan hou je er over.” 
Haastig met paniekerige ogen beende hij 
de wijk uit, richting Heezerweg.
Een maatschappelijk werker, fietsend op 
weg naar huis voor een snippermiddag, 
zag hem zo gaan, voorvoelde intuïtief 
iets ongewoons en stapte af. Dat heb je 
nou eenmaal in sommige beroepen, daar 
speelt intuïtie een grote rol bij. 
De hulpverlener volgde de man op een 
afstandje richting stad. Bij de rondweg 
aangekomen besefte hij echter dat het 
op deze manier nooit een vrije middag 
zou worden en draaide om. Bovendien 
was hij eigenlijk op weg van zijn werk 
naar huis en niet andersom. 
Ook realiteitszin komt in bepaalde 
beroepen wel voor.

In de stad liep de verwarde man regel-
recht naar de Kamer van Koop-handel, 
om even later zo mogelijk nog paniekeri-
ger het gebouw weer te verlaten. “Sinds 
negentienhonderd drie en negentig, 
mompelde hij, 1994, 1995, 1996, zo kom 
je er te kort voor vijf en twintig”. Om 
20.01 uur stapte hij de bus in op lijn 12 
en telde verder.
“Tweeduizend een, tweeduizend twee, 
tweeduizend drie…..  hoe dan ook, je 
blijft te kort komen”. 
Op het Bunderkensven stapte hij haas-

tig, half struikelend via de vooringang de 
bus uit. “Ja, de laatste steen, natuurlijk, 
de laatste steen, dát moet het zijn”, 
klonk het halfluid. 
De vrouwelijke buschauffeur keek hem 
wat meewarig na voordat ze de deur 
sloot en de bus langzaam liet wegrijden.
De man haastte zich naar enkele huizen 
naast het appartementengebouw en 
begon driftig het metselwerk te inspec-
teren. “De laatste steen?”, mompelde 
hij zacht en verdween achter het een 
volgend huis. “De laatste steen?”
klonk het telkens totdat hij achter het 
verste huis verdween. Ditmaal voorgoed.

Het laatste wat er van hem gezien is 
dat hij oploste in de avondnevel van de 
Gijzenrooise Zegge. “ Ik kom het nooit 
te weten, ik kom het nooit te weten, ik 
kom het nooit … “ klonk het zacht, steeds 
zachter, totdat zijn stem uiteindelijk 
gesmoord werd in de mist.

Psycho Loog, een gedragswetenschap-
per met veel gevoel voor statistiek, heeft 
later na onderzoek geconcludeerd dat 
de verwarde man  –  mede op grond 
van zijn manie voor getallen en huizen 
– waarschijnlijk op zoek was naar de 
stichtingsdatum van Gijzenrooi of een 
bijbehorende vereniging.
Het onderzoek is niet onomstreden, want 
er zijn zoals gezegd leugens, grote leu-
gens en statistieken en bovendien had 
de wetenschapper zijn naam niet mee.

Overigens schijnt Gijzenrooi pakweg zo’n 
25 jaar te bestaan. Of daaromtrent.
Helemaal precies komen we het nooit 
te weten.

Ben je niet snel bang? Houd je wel van griezelen? Heb je stalen zenuwen?

Kom dan naar de Halloween spooktocht op zaterdag 31 oktober die georganiseerd 
wordt door Scouting Père Kersten Stratum. Voor alle kinderentot 10 jaar is er 
om 19u een griezelige spooktocht. Kinderen vanaf 10 jaar zijn om 20.30 uur van 
harte welkom.(Je moet wel stalen zenuwen hebben!) Ouders/verzorgers die het 
aandurven mogen natuurlijk ook mee het bos in. De spooktocht duurt ongeveer 45  
   minuten en aan het einde staat een lekker kopje warm bloed voor je klaar. Het    
        start- en eindpunt is het parkeerplaatsje aan het Rendierveld (in het Schuttersbosch).

HALLOWEEN SPOOKTOCHT 

“Geen eerste steen, geen 
eerste steen”, hoorde je 
hem zeggen. 

Natuurlijk, de laatste steen, 
dát moet het zijn.
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IK WEET NOG DAT WE DE DEUREN 
LANGS GINGEN OM CONTRIBUTIE OP 
TE HALEN: 2,50 GULDEN PER HUIS, 
WAS DAT TOEN NOG.

En dan ben je ineens de voorzitter
Niet lang na onze verhuizing vanuit Best 
naar Gijzenrooi kreeg ik lucht van de 
bewonersorganisatie in oprichting. Dat 
leek me nou de leuke manier om veel 
mensen te leren kennen in onze nieuwe 
buurt en meteen een nuttige bijdrage te 
leveren aan de inrichting van Gijzenrooi.
Dus ging ik meedoen. Een grote en 
enthousiaste groep mensen kwam 
regelmatig bijeen om onder begeleiding 
van iemand van de gemeente Eindhoven 
iets op poten te zetten. We spraken 

over speelplekken voor de vele kinderen 
in de wijk, verkeersdrempels de buurt 
verkeersveiliger te maken, algemene 
leefbaarheid. Er was altijd wel wat te 
bespreken, zeker omdat de wijk nog 
volop in aanbouw was.
De bewonersorganisatie werd 
bewonersvereniging. De posten van 
secretaris en penningmeester waren 
snel ingevuld. Toen dacht ik: waarom 
zou ik niet de voorzitter worden? Een 
totaal nieuwe uitdaging. Zo gezegd, zo 
gedaan. 
Een van de eerste uitdagingen was om 
de groep waarmee we de onderwerpen 
bespraken kleiner te maken. De 
groep zou bestaan uit het dagelijks 

bestuur (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) aangevuld met uit elke 
commissie een vertegenwoordiger. Een 
lastig besluit, omdat een groot deel van 
de actieve mensen niet langer deel uit 
zouden maken van de vergaderingen 
die we hielden. Sommigen waren hier 
dan ook wel teleurgesteld over, maar ik 
denk dat we toch aan iedereen duidelijk 
hebben kunnen maken dat het efficiënter 
was en dus beter voor het functioneren 
van het bestuur.
Gelukkig konden we gewoon doorgaan 
met het goede werk dat we voor ogen 
hadden: een leuk en leefbaar Gijzenrooi. 
Vrij snel ontstond het idee voor de 
Vennendag. Een geweldig initiatief om 
de bewoners van Gijzenrooi samen te 
brengen met activiteiten.
Ik weet nog dat we de deuren langs 
gingen om contributie op te halen: 2,50 
gulden per huis, was dat toen nog. Ik 

was ook actief in het samenstellen van 
het Gijzenrooise Zegje. Drie keer per jaar 
een informatief blaadje over Gijzenrooi. 
Als ik nu terugkijk naar de eerste edities, 

ziet het er aandoenlijk uit. Internet stond 
nog echt in de kinderschoenen, dus een 
website hadden we niet.
Ik vond het leuk de kar van de vereniging 
enkele jaren te trekken, om actief 
te zijn en contacten te hebben met 
bewoners. Volgens mij hebben we 
behoorlijk wat bereikt in de beginjaren. 

Er is veel gebeurd in de afgelopen 
jaren. Ik vind het leuk om te zien dat de 
bewonersvereniging nog steeds actief 
is. Ik denk met veel plezier terug aan 
mijn tijd in Gijzenrooi. 
Met mij is ook veel gebeurd. In 1997 
ben ik vanuit Gijzenrooi verhuisd naar 
appartement in het centrum. Ik heb 
daarna op diverse plekken gewoond, 
waaronder in Zweden. Ik ben inmiddels 
54 en woon in het mooie historische 
Amersfoort, heb een zoon van 11 en voel 
me een gelukkig mens. Nog steeds een 
enthousiaste hobbykok en veel van mijn 
eigen recepten publiceer ik sinds 5 jaar 
op mijn eigen website: www.wat-eten-
we-vanavond.nl.
Ik feliciteer alle bewoners met 25 jaar 
Gijzenrooi en hoop dat jullie een mooi 
feestweekend hebben eind september.

• Gijzenrooi één van de zes oude gehuchten is van Zesgehuchten?

•  De oudste stukken waarin Zesgehuchten voorkomt dateren van rond 1300, 
waarbij de organisatie “Tafel van de Heilige Geest” boerderijen verpachtte 
voor de armenzorg?

• Gijzenrooi per 1 april 1972 ‘verhuisde’ van Geldrop naar Eindhoven?

• Dit geen aprilgrap was?

•  Het kerkhof in onze wijk al dateert van eind 18e eeuw? Het oudste nog 
aanwezige graf is echter van 1940 is en het jongste van 2013.

• De bewonersvereniging statutair is opgericht in juni 1993?

•  We in Gijzenrooi samen 1960 man/vrouw/kind sterk zijn? (CBS 2013)

•  We samen 980 personenauto’s hebben? (CBS 2013). Dat is precies 1 op 2, 
zuigelingen en zorgbehoeftigen meegerekend.

•  De naam Gijzenrooi komt van Gijs z’n rooi (zijn land, zijn ontgonnen bos)

WIST JE DAT ... LEUKE WEETJES OVER GIJZENROOIJ

En dan ben je ineens

9

DE VOORZITTER
Rob de Winter blikt terug op het verleden 
als eerste voorzitter van de bewonersorganisatie



7www.gijzenrooi.nl

GIJZENROOI, 
GEWELDIGE NATUUR 
AAN DE RAND 
VAN DE STAD

De poelen zijn door de mens aangelegd en wel door de 
terreinbeheerder het Brabants Landschap. Als je er langsloopt, 
verhult het spiegelende oppervlak van het water wat er in de 
poelen schuilgaat. En dat is veel! Gijzenrooi staat bekend om 
zijn amfibieën. Die weten zelf niet dat ze ingeklemd zitten 
tussen een grote stad en een kleinere stad. In een soort van 
oase tussen steen. Ze leven gewoon hun leventje dat zich in 
het voorjaar in het water afspeelt en voor de rest van het jaar 
op het droge.
Dit voorjaar was ik er bij toen we luisterden naar het geluid van 
de sterk bedreigde knoflookpad die hier is geherintroduceerd. 
Het diertje maakt het ons niet eenvoudig door zachtjes een 
klok-klok geluid voort te brengen. Vanaf een diepe positie… 
onder water! Dat betekent dat er een microfoontje in het water 
wordt gegooid (wel hangend aan een vishengel, dan is het 
er weer wat eenvoudiger uit te halen) dat het geluid via een 
koptelefoon hoorbaar maakt. Geheimzinnig beestje. Heerlijk. 
Toen ik, terwijl we daar mee bezig waren, met een zaklamp 
in het water scheen, schoten er tientallen salamanders 
voor mijn voeten weg. En een stokje dat in het water dreef, 
zwom plotseling met onhandige bewegingen met ze mee. De 
staafwants. Stil hangend in het water grijpt hij onverwacht snel 
een voorbij zwemmende prooi. Een salamander bijvoorbeeld of 
een kikkervisje.

Een andere invalshoek om te schrijven over Gijzenrooi zijn 
de vogels. We hebben twee kilometer haag aangeplant op 
de open akkers om de vogels die daar rondzwerven, op zoek 
naar achtergebleven zaden, een broedplaats te bieden. Uit een 
vogelinventarisatie bleek dat er totaal geen vogels broedden 
rond de akkers terwijl er voedsel in overvloed is. Gewoon 
gebrek aan nestgelegenheid. De heggen zijn laag maar breed 
en worden zo laag gehouden om het uitzicht van de wandelaar 
niet te belemmeren. De roodborsttapuit en grasmus hebben de 
hagen al ontdekt. Een voor de wijkbewoners wellicht minder 
populaire maatregel die we hebben genomen is het afsluiten 
van een paadje dwars over de akkers langs een heg op. Dit 
paadje is nooit door ons aangelegd maar in de loop van de 
laatste jaren door de recreanten uitgelopen. Het ligt tussen 
de akker en de haag in en dat is ongewenst. Wij hopen op een 
beetje medewerking van de recreant en wat begrip voor de 
maatregel. De stempel van de mens op de natuur is al enorm 
en af en toe mogen we best een stapje terug doen.

Een mooie samenwerking tussen de wijk, de gemeente 
Eindhoven en Brabants Landschap heeft er toe geleid dat er 
een ooievaarspaal is verrezen aan de rand van de wijk. Geen 
kunstzinnig nest of zo maar een rechttoe rechtaan paal. 
We hebben de keuze gelaten aan de wijk en de keuze was 
verrassend. 

Voor de ooievaar maakt het niet uit. Hij heeft dit jaar al boven 
op het nest gestaan. Ter inspiratie? Een stiekeme proefzit voor 
volgend jaar? Nu maar afwachten of het een vervolg krijgt. Een 
broedende ooievaar op Gijzenrooi zou een mooi symbool zijn 
voor de geweldige natuur aan de rand van Eindhoven waar we 
allemaal zo bij betrokken zijn.

Mari de Bijl, 
beheerder van Brabants Landschap 
in het zuidoosten van de provincie

TJA, SCHRIJF EENS EEN STUKJE OVER GIJZENROOI. ER 
ZIJN ZO VEEL INVALSHOEKEN. WAT VALT HET MEEST OP 
ALS JE EEN RONDGANG MAAKT DOOR DIT FRAAIE GEBIED? 
WAARSCHIJNLIJK DE BOLLE AKKERS MET WUIVENDE 
GRAANHALMEN GEËSCORTEERD DOOR HET ROOD-WIT-
BLAUW VAN KLAPROOS, KAMILLE EN KORENBLOEM. EN 
DAN VERGETEN WE NOG HET GEEL VAN DE GANZENBLOEM. 
EEN KLEURRIJK LANDSCHAP. IN DE ZOMER TENMINSTE. 
IN DE WINTER IS DE KLEUR VAN DE WANGEN GETROKKEN 
EN RESTEERT EEN OPEN LANDSCHAP MET VERSPREID 
BOSJES, HOUTWALLEN, HEGGEN EN POELEN. 

7www.gijzenrooi.nl
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LUMENS GROEP REIKT 
PRIJZEN UIT VOOR 
BESTE BUURTIDEEËN 
LUMENS GROEP REIKT PRIJZEN UIT VOOR BESTE BUURTIDEEËN 
Drie winnende initiatieven ontvangen bedrag van € 2.000,- om met 
hun idee aan de slag te gaan.

TERUGBLIK // Gijzenrooi Culinair, 27 september 2014 op het Buurtven

Omdat de Lumens Groep 
gelooft in de zelfstandigheid en 
creativiteit van bewoners, heeft 
zij bij de publicatie van haar 
jaarverslag bekendgemaakt 
drie maal een bedrag van € 
2.000,- beschikbaar te stellen 
voor de beste buurtinitiatieven. 
Zo schrijft zij samen met haar 
klanten als het ware het vol-
gende jaarverslag. Op 30 juni 
om 16.30 uur werden in Jon-
gerencentrum Dynamo door 
Lenie Scholten, wethouder van 
zorg, welzijn en armoedebeleid, 
de drie winnaars met het beste 
buurtidee bekendgemaakt.
Uitdaging
Net zoals vorig jaar organi-
seerde de Lumens Groep de 
‘Prijs voor het Beste Buurtidee’. 
Benieuwd naar ideeën van 
bewoners om hun buurt beter, 
mooier, gezelliger of veiliger te 
maken, stelt de Lumens Groep 
een deel van haar budget be-
schikbaar voor enkele buurtini-
tiatieven in de gemeenten waar 
zij actief is. De ideeën waren 
afgelopen jaar zo goed dat in 
2015 niet één, maar de drie 
beste ideeën beloond worden 
met € 2.000,- elk. Met dit bud-
get kunnen de buurtbewoners 
deze ideeën zelf tot uitvoering 
brengen. Zelfstandig, samen 
met buurtgenoten en op 

verzoek van de bewoners, met 
of zonder ondersteuning door 
professionals.
Winnaars gekozen uit nomina-
ties cliëntenraad.
Begin april heeft Lumens de 
uitdaging bekendgemaakt aan 
de bewoners. Tot 8 mei hebben 
zij gelegenheid gehad om hun 
ideeën in te zenden. Op 19 mei 
heeft de cliëntenraad van de 
Lumens Groep 9 genomineer-
den voorgedragen. Door hun 
stem uit te brengen konden 
bewoners zelf hun voorkeur 
uitspreken voor een van deze 
9 buurtideeën. Vandaag zijn de 
drie winnaars met de meeste 
stemmen bekendgemaakt:

1. Boomvlonder 
Verfraaiing van de buurt door 
een vlonder om de bevrijdings-
boom in de Iriswijk.
2. Samen aan tafel 
Eenzaamheid doorbreken door 
ouderen samen gezellig aan 
tafel te krijgen.
3. Ver-Maak (Leeflab) 
Samen je kleding een tweede 
leven geven door het kunstzin-
nig te pimpen.
Bekijk de filmpjes op:
www.jaarverslaglumensgroep.nl/buurtidee

Lumens Groep wenst de winnaars 
veel succes bij de uitvoering van hun 
plannen.

Gijzenrooi in ontwikkeling, er was altijd wat te doen. Ooit 
sloeg er een circus z’n tenten op aan het Schaapsloopven, 
landde er een luchtballon op dezelfde plaats en een jaar 
later nóg een op de hoek van het Diepmeerven en het 
Bunderkensven, rakelings over de daar toen in aanbouw 
zijnde huizen.
Pionieren was het, de 
(landelijke) krant werd 
niet bezorgd, die kwam 
een dag later per post. 
De bezorger was niet 
gek genoeg om in zo’n 
uithoek die ene krant 
nog eens in de bus te 
komen gooien.
Gelukkig is het allemaal 
goed gekomen, ondanks 
de (verijdelde) plannen van de gemeente om alle bomen rond 
het kerkhof te rooien.
De bewonersvereniging werd opgericht met o.a. de 
werkgroepen verkeer, speelvoorzieningen en leefbaarheid.
We kregen verkeersdrempels, die nu grotendeels weer weg 
zijn en speelgelegenheden, die magertjes ingevuld werden 
(Buurtven) of weer werden opgeruimd (Raatven).
Inmiddels is er een hele generatie kinderen volwassen 
geworden, zijn er veel activiteiten georganiseerd en wordt er 
weinig verhuisd, dus met de leefbaarheid zal het wel in orde 
zijn gebleven.

Waarvan akte, Kees van Vessem

VROEG GIJZENROOI
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VAN PLAN TOT WIJK
JOOST VRIENS IN GESPREK MET RONALD MARTENS EN MARITA KUSTER, VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN.

GIJZENROOI IS EEN UITLEGGEBIED. FEITELIJK BETEKENT DAT “BOUWEN IN HET 
WEILAND”. WONINGBOUW IN EEN AGRARISCH /NATUURGEBIED. IN DE JAREN 
60 EN 70 WAS HET BELEID VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN GERICHT OP SOCIA-
LE WONINGBOUW: DE OMLIGGENDE WOONKERNEN MOESTEN DE VRIJE SEC-
TORBEHOEFTE MAAR OPVANGEN. VOORAL DAT LAATSTE MOEST ANDERS.
VIER UITLEGGEBIEDEN WERDEN AANGEWEZEN IN 1980, ACHT, KOUDENHOVEN, 
BLIXEMBOSCH I EN II EN GIJZENROOI OM OOK IN EINDHOVEN VRIJE SECTOR 
WONINGEN TE KRIJGEN.

Omdat het aan de grens van de stedelijke 
bebouwing lag, was er zorgvuldig overleg 
met de provincie en andere betrokkenen 
nodig. Op een aantal punten was dat 
goed gegaan: aantal en soort woningen, 
economische onderbouwing, richtlijnen 
voor bescherming van Riel, behoud om-
liggende natuur. Er komt een raadsbesluit 
over de uitgangspunten van het bestem-
mingsplan Gijzenrooi op 28 november 
1983. Er komen natuurlijk bezwaren. 
Definitieve goedkeuring van de provincie 
is ook nog nodig. Menigeen was verrast 
toen de Provincie in juni 1988 besloot een 
streep te halen voor strook ten westen 
van het Kannunikensven, deels begrensd 
door de oude Heezerweg, inclusief het 
‘scoutingterrein) geen woonbestemming, 
maar natuur toe te wijzen. Daar mochten 
geen woningen worden gebouwd. Dat 
was een streep door de rekening: minder 
huizen betekent minder inkomsten voor 
de gemeente.

Kort daarop staat op de agenda van de 
Raad  het voorstel tot het mogelijk instel-
len van een beroep tegen dit besluit van 
de Provincie. Er waren in de gemeente-

raad ongeveer evenveel voorstanders als 
tegenstanders; tenslotte lag dit bouwen 
in een natuurgebied politiek gevoelig. 
Onder burgers was veel weerstand. Maar 
het CDA, voorstander van het beroep, 
had de stemmen vooraf geteld: net, met 
een stem verschil. Zou het voorstel om 
beroep in te stellen het halen. Tenminste, 
als iedereen van de coalitie voor zou 
stemmen. 
Maar Raadslid Joop Zijlstra, (later oprich-
ter van de stadspartij Eindhoven) moest 
opeens dringend  naar het toilet toen er 
gestemd moest worden Over het voorstel 
om beroep in te stellen.  . De stemmen 
staakten: evenveel voor- als tegenstan-
ders. Dat betekent dat er tijdens een 
volgende raadsvergadering weer gestemd 
moet worden over het voorstel. Helas was 
de beroepstermijn toen verlopen en bleef 
het besluit van de provincie overeind. Dus 
geen woningbouw in dit gedeelte van 
Gijzenrooi. 

Er was wel begrip bij politiek en ambtena-
ren voor de zorgen over het behoud van 
de natuur. Het economisch belang woog 
echter zwaarder: er was veel belangstel-
ling voor de geplande woningen hier.
Ik spreek met dhr. Ronald Martens, plano-
logisch jurist. Hij heeft uit de kelders van 
het gebouw het bestemmingsplan Gijzen-
rooi uit 1987 opgediept. Mevrouw Kuster, 
coördinator van o.a. de wijk Gijzenrooi 
vult waar nodig aan.

Dat bestemmingsplan werd niet overal 
met gejuich ontvangen: vooral de vereni-
ging werkgroep natuurbeheer Eindhoven 
en twee betrokken omwonenden heb-
ben uitvoerig en standvastig bezwaar 
gemaakt. Argumenten over en weer over 
de noodzaak van het bouwen van 1500 
woningen, onvoldoende bescherming van 
Gijzenrooise Zegge, Kannunikensven en  
de waterhuishouding, grote zorgen over 
de bescherming van het gehucht Riel. 
Een bewoner van Riel houdt nog steeds 
de vinger aan de pols om wijzigingen in 
afspraken te voorkomen. Daarbij speelt 
de zuidelijke bosrand een belangrijke rol. 
Op 30 januari 1991 verklaart de Raad van 
State alle bezwaren ongegrond en is de 
weg vrij voor actie.

25 jaar na dato is er nog steeds onrust 
over het niet goedgekeurde gebied. De 
scouting zou er mogen bouwen, maar 
zelfs het plaatsen van een hek wordt door 
buurtbewoners aangevochten en het hek 
wordt weer weggehaald.
Achter de begraafplaats is er nog een 
braakliggend gebied: bedoeld voor een 
openbare bestemming, een school, een 
kinderdagverblijf of iets dergelijks. Maar 
ook daar is nog geen duidelijkheid over.
Een bestemmingsplan grijpt soms  krach-
tig in een bestaande situatie in. Zo is er 
behoorlijk wat over en weer gesproken 
en geschreven tussen gemeente en dhr 
Noldes, die een tuincentrum had op de 
scheidlijn tussen Riel en het aangren-
zende plan Putten. Uiteindelijk heeft de 
gemeente het tuincentrum opgekocht.

De economische motieven wogen zwaar. 
Voor wijkwinkels was te weinig econo-
misch draagvlak. De behoefte aan vrije 
sectorwoningen in Eindhoven was groot. 
Een groot gedeelte van het bijna 30 
bladzijde tellende bestemmingsplan gaat 
wel over behoud van natuur en milieu, 
bescherming van bijzondere gebieden 
maar het economisch krachtenveld was 
te groot. Gevolg: een mooie wijk, met 
name  aantrekkelijk door het behoud van 
een prachtig natuurgebied.

EEN BEWONER UIT RIEL HOUDT 
NOG STEEDS DE VINGER AAN DE 
POLS OM WIJZIGINGEN IN AF-
SPRAKEN TE VOORKOMEN.

MAAR RAADSLID JOOP ZIJL-
STRA, (LATER OPRICHTER VAN DE 
STADSPARTIJ EINDHOVEN) MOEST 
OPEENS DRINGEND  NAAR HET 
TOILET TOEN ER GESTEMD MOEST 
WORDEN OVER HET VOORSTEL OM 
BEROEP IN TE STELLEN.  
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BOUWPUTTEN EN BERKEN

GROTE HUIZEN VIND IK HET. DAT 
IS NIET MIJN DING: IK HIELD EN 
HOUD VAN DEZE KLEINSCHALIGE, 
EENVOUDIGE MAAR WARME 
ARBEIDERSBUURT. 

Als ik ‘s morgens opstond en ik keek uit 
mijn raam, kon ik tussen wat koeien door 
Geldrop zien, en daarachter een prachtige 
zonsopgang. 
Daartussen natte weide gebieden, met 
verschillende paadjes, verwilderde velden. 
Parallel aan de Leeuwenstraat was er een 
zandweg met daarachter een ongeveer 
10 meter brede strook grond waar rotzooi 
gestort werd, puin en andere dingen. 
Hier en daar stond een boom, er liep een 
paard, ergens stond een hutje. Met een 
aantal mensen hebben we het puin en 
grof vuil verwijderd en hebben er een tijd 
volkstuintjes onderhouden.

Ik hield van deze weidse natuur. Er was een 
zwart pad dat naar ‘de putten’ liep. Daar 
wandelde ik graag, fietste er ook. Er was 
een glooiing naar beneden, een smal beekje 
en dan weer een glooiing naar boven. Een 
soort mini dalletje. Dat vond ik prachtig. 
Daar hebben ze niets mee gedaan, dat 
is gewoon verdwenen en dat vond ik een 
verlies.

Ik vond het niet fijn, dat er in de achtertuin 
van Tivoli een wijk zou komen. Maar ik heb 
me niet actief verzet. De wijk zou er komen, 
dat was me vanaf het begin duidelijk. Ik 
was wel heel bezorgd over het lot van Riel. 
Zou de wijk dat ook opslokken? Zou deze 
nieuwbouw afbreuk doen aan het prachtige 
beeld van Riel?  Ik ben om de her en der 
verschijnende bouwputten heen gefietst en 
zocht de omliggende natuur op.
De wijk is er nu al een behoorlijke tijd. Grote 
huizen vind ik het. Dat is niet mijn ding: 
ik hield en houd van deze kleinschalige, 
eenvoudige maar warme arbeidersbuurt. 

Ik woon hier sinds 1975.  Door toevallige 
ontmoetingen en gebeurtenissen heb ik 
wel wat mensen leren kennen in Gijzenrooi.
De heg waarover ik vroeger uitkeek 
naar Geldrop is behoorlijk gegroeid. Het 
zijn grote berken geworden. Een tijd 
geleden heb ik contact gezocht met de 
mensen die achter me wonen:  in de 
bejaardenwoningen aan de noordzijde van 
de Meerbergsven om te vragen of ze er 
bezwaar tegen hadden, teveel schaduw.
In de loop van de tijd zijn er dingen 
veranderd. In Tivoli is het leven meer en 
meer ook op straat gekomen, mensen 
zitten tot laat buiten, groeten elkaar. Je ziet 
het leven, in veel verschillende vormen, veel 
culturen en daar houd ik van. Als ik door de 
wijk Gijzenrooi fiets zie ik prachtige  
tuinen, gestileerde natuur, mooie woningen 
maar veel minder leven op straat en in de 
tuinen. Het is er wat stil, de verbinding 
tussen mensen is er misschien wel, maar ik 
zie het niet zo.

Ik zou wat rauwere, wilde natuur op de 
open plekken een kans willen geven. 
Minder gestileerd. De prachtige natuur die 
ons omringt de wijk in laten groeien. Ik 
moet dan denken aan de tuin van de Vrije 
School de Regenboog, die ‘tuinman’  heeft 
daar talent voor. En het tuinexperiment 
achter de wijk, in samenwerking met een 
aantal ouders van de Vrije School. Ik zou 
ook meer leven in de vijvers toelaten, een 
kano erin, kinderen laten spelen
Ik heb al een aantal keren de impuls 
gevoeld om naar een smid te gaan 
en samen met hem een mooi hek te 
ontwerpen voor het begraafplaatsje. Want 
de poort die er nu staat vind ik…niet mooi.

Een interview met Martien Visser | Door Joost Vriens

HET GIJZENROOISE ZEGJE10
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EEN GREEP UIT DE JUBILEUM ACTIVITEITEN

LAAT JE LEIDEN DOOR HET MOOIE 
NATUURLANDSCHAP VAN DE GIJZEN-
ROOISE ZEGGE EN GA MEE OP ONT-
DEKKINGSTOCHT MET MARI DE BIJL 
VAN HET BRABANTS LANDSCHAP.

Hij vertelt alles over de geweldige natuur 
aan de rand van de stad, over de poelen, 
de amfibieën en de vogels...
Met broodjesbuffet na afloop.

NANCY EN ANNE-MARIE VAN 
LANGOUSTE UIT SOMEREN 
VERZORGEN DEZE ZEER 
UITGEBREIDE KOFFIETAFEL MET 
VAN ALLES D’R OP EN D’R AAN.

Boerenjongens, diverse soepen, warme 
gehaktballetjes, warm spek, enfin, je kunt 
het zo gek niet bedenken en het is er.
En dat alles van uitmuntende kwaliteit. 
Laat het maar smaken! Kom proeven!

NATUURWANDELING

BRABANTSE KOFFIETAFEL

ZONDAG 27 SEPTEMBER 10:00

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 12:00/14:00

KOM ZATERDAGMIDDAG  26 
SEPTEMBER TUSSEN 2 TOT 4 UUR 
VOOR ALLE KINDEREN TUSSEN 3 
EN 10 JAAR NAAR GIJZENROOI.
IN DE PAUZE IS ER LIMONADE 
EN LEKKERS VOOR IEDEREEN.

Vanaf 4 uur tot half zes kinderdisco !!!

WIE HEEFT ER ZIN IN ACTIE EN 
AVONTUUR. DAN IS DIT JE KANS! VOOR 
ALLE STOERE KIDS VAN 10 TOT 17 JAAR.

Kom dan zondagmiddag 27 september 
naar de feesttent voor het actuele 
programma.
Het team van de Waterscouting 
Stella Maris wacht op je! 

BETTY BLUE IS EEN COVERBAND 
BESTAANDE UIT 5 HEREN EN EEN 
DAME DIE ZOWEL DRUMT ALS ZINGT. 

Handelsmerk van de coverband zijn 
de prachtige 3 stemmige vocalen. 
Bovendien heeft Betty Blue, in de 
personen van Rik Polman en Leon 
Steuns twee rasentertainers in huis 
die van elke gelegenheid een feest 
weten te maken.

KWALITEITSBARBECUE, VERZORGD 
DOOR DE ONVOLPREZEN SLAGERIJ 
VERBERNE, MET STOKBROOD 
EN DIVERSE SALADES.

Daar laat je toch alle andere maaltijden 
voor staan!

Ook een vegetarische BBQ is mogelijk, 
als je dit even doorgeeft bij het 
aanmelden.

9
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GOOCHELEND CLOWNSDUO

AVONTUURLIJKE ACTIVITEIT

FEESTAVOND BETTY BLUE

BARBECUE

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 14:00/16:00

ZONDAG 27 SEPTEMBER 13:30/17:00

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 20:00/24:00 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 18:00/20:00

h

h
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vrijdag 25 september
FEESTPROGRAMMA

De locatie van alle activiteiten is 

Het Buurtven* / tenzij anders vermeld
* hoek Eijerven/Schaapsloopven

zaterdag 26 september

> DEELNAME GRATIS19.30 - 20.00
Straatparade

Achter de muziek van muziekkapel ‘Coest’ aan 
naar de feesttent op het Eijerven

> DEELNAME GRATIS10.00 - 12.00
Koffieconcert 

Licht klassiek concert tijdens de koffie 
door de harmonie het Eindhovens Muziekcollectief

> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME € 7,50

12.00 - 14.00
Brabantse 
Koffietafel

Uitgebreide  koffietafel met:
Boerenjongens / diverse soepen / Warme gehaktballetjes
Warm gegrild spek / Divers broodbeleg / Diversen brood
Koffie, thee, melk en sap.

> DEELNAME GRATIS14.00 
Fotospeurtocht

Uitdagende foto puzzel speurtocht door onze 
wijk Gijzenrooi voor iedereen vanaf 10 jaar.
Er zijn leuke prijsjes te winnen.

> DEELNAME GRATIS14.00 - 16.00
Clownsduo

Goochelend Clownsduo Hermano en Jikkie
Voor alle kinderen van 3 tot 10 jaar.
Papa’s en mama’s mogen natuurlijk mee komen.

> DEELNAME GRATIS16.00 - 17.30
Kinderdisco

Met limonade en lekkers 
Achter de draaitafel DJ Hermano

> VOORAF INSCHRIJVEN 

> Volwassenen  € 7,50 
> Kinderen  € 4.00

18.00 - 20.00
Barbecue 

verzorgd door Slagerij Nol Verberne
Volwassenen 4 stuks vlees
Kinderen 2 stuks vlees
Vegetariërs welkom

> DEELNAME GRATIS20.00 - 24.00 
Grote feestavond

Ceremoniemeester Johàn Blaazer
Officiële opening door wethouder Jannie Visscher 
Jubileumlied door de Boomklevers
Dansen op de muziek van Betty Blue

> DEELNAME GRATIS20.00 - 21.00
Feestelijke Opening

Aftrap jubileumweekend met DJ. Erwin Rosheuvel  

> DEELNAME GRATIS20.30 - 20.45
Jubileumlied

Met tekst van Erik van Dijck en Noor Tebak
Dirigent Elly Admiraal
Oefen alvast de songtekst! (Pagina 2)

> DEELNAME GRATIS21.00 - 23.00
Openluchtfilm

Walk-in bioscoop voor alle boys en girls
Met een actuele film!
Met drinken en popcorn

SCHRIJF JE TIJDIG IN VOOR  18 SEPTEMBER

Jubileum

NU MET HET COMPLETE

programma

HET GIJZENROOISE ZEGJE12
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* hoek Eijerven/Schaapsloopven

zondag 27 september
> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME GRATIS

09.30 
Mountainbiketocht 

Aanspreekpunt Pieter van der Marel
Tocht van ongeveer 25 km. Met een drinkpauze onderweg
Broodjesbuffet na afloop (omstreeks 12.15 uur) in de tent.

> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME GRATIS

09.30 
Wielrentocht

Aanspreekpunt Maarten Verboord 
Tocht van ongeveer 60 km. Met volgauto en drinkpauze.
Broodjesbuffet na afloop (omstreeks 12.15 uur) in de tent.

> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME GRATIS

09.30
Fietstoertocht 

Aanspreekpunt Janco Rampart
Tocht van ongeveer 25 km. Met een drinkpauze onderweg
Broodjesbuffet na afloop (omstreeks 12.15 uur) in de tent.

> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME GRATIS

10.00 - 12.00
Natuurwandeling 

Door Mari de Bijl van het Brabants Landschap.
Natuur wandeling door de Gijzenrooise Zegge
Broodjesbuffet na afloop (omstreeks 12.15 uur) in de tent.

> VOORAF INSCHRIJVEN
> DEELNAME GRATIS

12.00 - 13.00 
Broodjesbuffet

Ook als je niet mee gedaan hebt met fietsen of wandelen 
ben je natuurlijk van harte welkom!

> DEELNAME GRATIS13.00 - 17.00
Duurzaamheidsmarkt

Met allerlei kraampjes op het grasveld
Organisatie Commissie duurzaamheid

> DEELNAME GRATIS13.30 - 17.00
Avontuurlijke 
Activiteit

Voor alle stoere kids zonder vrees van 10-17 jr.
Organisatie en EHBO Waterscouting Stella Maris.

Locatie nog nader te bepalen, informatie in de feesttent.

> DEELNAME € 7,50
> VOORAF INSCHRIJVEN
(Max 50 personen)

15.00 - 17.00
High Tea ‘de luxe’

Verzorgd door Wietske Kramer van ‘Tealicious’.
Met heerlijke hapjes: Sandwiches / Scones/ Cheesecake / 
Taartjes / Applecrumble / Verschillende soorten thee.
Met sfeervolle songs, viool, cello en percussie van ‘Gilbert’

> VOORAF INSCHRIJVEN 
> DEELNAME € 5,00

15.00 - 17.00
High Wine

Wijnproeverij van verschillende witte en rode wijnen met 
alle weetjes die erbij horen verzorgd door 
wijnhandel Piters met vinoloog Johan van Dommelen.
Aangekleed met diverse hapjes en met muziek van ‘Gilbert’

> DEELNAME GRATIS17.00 - 18.00
Afsluiting Feest

We maken alle restjes op en praten nog wat na.

Inschrijven
Veruit de meeste feestelijkheden zijn met gratis 
inloop, maar voor vijf verschillende activiteiten is 
aanmelding vooraf nodig, mede vanwege de toele-
verende bedrijven die vooraf het aantal personen 
moeten weten. De volgende activiteiten vragen 
om inschrijving vooraf:
• Brabantse koffietafel
• Barbecue
• High Tea (max. 50 deelnemers)
• High Wine
• Fiets- en wandeltochten met broodjesbuffet op 
de zondagochtend en ook als u op zondag graag 
aan het broodjesbuffet wilt meedoen.

Aanmelding
Via het inschrijfformulier dat als bijlage bij het dit 
Zegje ingesloten is. Het formulier is ook te down-
loaden via www.gijzenrooi.nl  

U kunt het ingevulde formulier mailen naar  
activiteiten@gijzenrooi.nl, u kunt het echter ook in 
de brievenbus doen op Berkven 9.
Let op: inschrijven en betalen vóór 18 september. 
De inschrijving is pas definitief als de betaling op 
tijd binnen is.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL11 INGB 0000 0738 33 t.n.v. 
Bewonersvereniging Gijzenrooi o.v.v. inschrijving 
jubileumweekend en uw naam zoals opgegeven 
op het inschrijfformulier. Dat laatste is handig 
voor de organisatie.

- De bar in de feesttent is gedurende alle  
activiteiten open
- Consumptiebonnen zijn gedurende alle  
activiteiten te koop in de feesttent
- Na aanmelding krijgt u bij binnenkomst  
in de feesttent een bewijs van deelname.

- Het hele weekend rijdt er een gratis shuttle, een 
personenwagen die goed te herkennen is. Deze 
brengt u op verzoek van uw huis naar de feesttent 
aan het Eijerven en weer terug. U hoeft maar te 
bellen en Tim van Vark zorgt voor het vervoer. 
Wees slim, bel Tim 06- 21575571
Bovendien vertrekt de shuttle ook op zaterdagoch-
tend om 09.30 uur vanaf onze tijdelijke halte aan 
het Meerbergsven en rijdt om ongeveer 12.00 uur 
en 14.00 uur weer terug.
- Bij de feesttent zijn toiletten aanwezig
- Bij een aantal activiteiten is EHBO aanwezig

Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u 
terecht bij Gerard van Rossum, tel. 2135633 of 
gavrossum@gmail.com
Tijdens het weekend en alle activiteiten zijn leden 
van de jubileumcommissie duidelijk herkenbaar 
aanwezig.

13www.gijzenrooi.nl
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Tijdens de eerste jaren was de wijk rijk 
gevuld met kinderen. Dat hebben we 
gemerkt, veel belletje trekken en graffity 
op de garagedeur. Nu is het stiller. Toch 
is de wijk stabiel, het lijkt erop dat de 
mensen niet vertrekken, maar verbou-
wen. In onze woontoren aan het Bun-
derkensven is er nog een andere ‘eerste 
bewoner’.

‘Wij woonden in Son, de Gentiaan en 
waren op zoek naar een gelijkvloerse 
woning. Een bouwproject in Son ging 
niet door. En toen kwamen we dit project 
tegen. Het beeld van ‘gestapelde bun-
galows’. Precies wat we zochten. Eerlijk 
gezegd hebben we op dat moment hele-
maal niet stil gestaan bij de omgeving. 
Iedereen die hier komt reageert als U: 
met verbazing en verwondering over dit 
prachtige uitzicht over deze weide(?).’ Ik 
kijk door een grote schuifpui op de twee-
de verdieping van de woontoren aan het 
Bunderkensven. Met bijna in het midden 
het ooievaarsnest. 
Ik heb een gesprek met mijnheer en 
mevrouw van  Putten, met uitzicht op de 
vloeiweide, de bosrand, het half zichtbare 
woonwagenkamp. Toen dit pand overge-
dragen werd aan de bewoners sprak er 
de toenmalige wethouder van der Spek. 

Ik heb hem toen direct gevraagd of hij 
ons kon garanderen dat we dit uitzicht 
zouden houden. Grote glimlach op het 
gezicht van de wethouder. Er was zoveel 
te doen geweest over de aantasting van 
de natuur dat er echt niets meer kon en 
mocht gebeuren. We genieten al 20 jaar 
van dit prachtige uitzicht. In de eerste 
jaren graasde hier nog de schaapskudde 
van Adriaanse.
Het woord vloeiweide valt. Dat is mis-
schien niet meer van toepassing. Het 
was hier echt nat, herinneren ze zich. 
Tijdens ons eerste jaar was er nog een 
kleine zandvlakte van de bouw en een 
soort weide. Het was een koude winter 
en het vroor behoorlijk en het verander-
de in een schaatsveld. Het bleek teveel 
water. De kelders aan het Eendenven, 
hierachter en onze eigen kelder een 
keer liepen vol na een enorme hoosbui. 
Het water in de sloten stond wel steeds 
griezelig hoog
Na veel overleg zijn toen de kleine slo-
tjes in deze weide weggesaneerd, zijn 
er wat schotten gezet in grotere sloten 
en zijn er een, misschien twee pompen 
geplaatst. Dat was effectief.  Het was 
wel een ingreep in de natuur: in het begin 
zagen we veel watervogels, eenden, 
meerkoeten, zwanen, maar het werd 
droger en droger. Jammer, maar er was 
geen keuze.
We wonen letterlijk aan de buitenrand 
van de wijk. Toch zijn we in korte tijd 
met bus of fiets in de stad, genieten 
we van de wandelingen door de wijk, 
door het Schuttersbosch, de bossen, de 
heide en komen mensen tegen die we 
regelmatig zien en dan er wordt over en 
weer gegroet. Het lijkt een beetje op een 
ontspannen dorpssfeer. De gevarieerde 
bebouwing in de wijk draagt daaraan bij.
In de eerste jaren is het wel eens voor-
gekomen dat een begrafenisstoet het 
Eijerven voorbij reed. Ik heb hen verteld 
waar ze moesten zijn. Geen fijn ge-
zicht, een begrafenisstoet die om moet 
draaien. Ik heb mijn best gedaan om de 
gemeente over te halen om een bord aan 

te brengen. Toen dat overgenomen werd 
door iemand uit de gemeenteraad was 
het zo gebeurd.
Inderdaad, er zijn geen winkels. Dat is 
voor ons nooit een probleem geweest. 
Van vroeger kenden we de winkels van 
de winkelboulevard zuid, rond de Heezer-
weg. En de winkel van Straatman heeft 
lang groente gehad. Bij slecht weer is er 
de bus om ons heen en weer te brengen.

We zijn aan de natuur en de wandelin-
gen gehecht geraakt. Tijdens een van 
die wandelingen kwamen we een man 
met een hond tegen. We vinden het een 
prachtige hond. De man glimlacht en 
zegt: ‘ja, dat krijg je, naarmate de hond 
ouder wordt gaat hij meer op zijn baas 
lijken’.
Er wordt hier hard gereden. We vinden 
het belangrijk dat er aan de 30 km zone 
in deze wijk gewerkt blijft worden. De 
drempels zijn weg, de snelheid is ver-
hoogd. We weten niet precies hoe, maar 
het buurtgevoel zou versterkt mogen 
worden.
Ik vertel dat er foto’s van de Ooievaars 
achter het maaimachine op Facebook 
staan. Mevrouw van Putten zegt: ze 
komen hier elk jaar, hoor die ooievaars 
als er gemaaid wordt. Lange tijd geleden 
was er een meerkoetennest, met veel 
zorg gebouwd. Toen kwam er een zwaan 
en die sloopte het nest zorgvuldig. De 
meerkoeten gaven niet op, herstelden, 
en daar kwam de zwaan weer. Toch 
prachtig, met de rug naar de stad wonen 
en zo vanaf de bank de natuur haar gang 
zien gaan.

Ik bedank ze voor het gesprek.

DE WINKEL VAN 
STRAATMAN HEEFT LANG 

GROENTE GEHAD.

ONBETAALBAAR 
UITZICHT
Joost Vriens in gesprek op de tweede verdieping 
van de woontoren aan het Bunderkensven.
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MOZES KRIEBEL MOMENTJE
ALS DIT ZEGJE VERSCHIJNT, HEEFT NEDERLAND DE ZOMERVAKANTIE ER WEER 
OP ZITTEN. IN IEDER GEVAL HET DEEL VAN NEDERLAND DAT ZICH TE VOEGEN 
HEEFT NAAR DE SCHOOLVAKANTIES. ZO GAANDEWEG HEEFT ONS LAND HET 
DAGELIJKS RITME WEER OPGEPAKT.
Afgelopen zomer las ik een bijdrage van een 
collega columnist van me, Roos Schlikker 
(het Parool, 8 augustus). Daarin geeft ze een 
overzicht van klachten die bij een groot reis-
bureau zijn binnengekomen van Nederlandse 
vakantiegangers. Zie de bijgevoegde illustratie. 
Ik heb die klachten aandachtig bestudeerd. En, 
hoe langer ik keek, hoe meer mij de broek op 
de enkels zakte. En na een tijdje verzuchtte ik 
luid: ‘Mozes Kriebel’. Voor degenen onder u 
die weten waar die uitspraak vandaan komt: ik 
had ook kunnen zeggen: ‘Jemig de Pemig (*).
Maar ik zei dus ‘Mozes Kriebel’ en ik bedoelde: 
‘Nou moe, als dat nou toch je allergrootste 
problemen zijn op vakantie, kennelijk groot 
genoeg om de moeite te nemen er een klacht 
aan te wijden, wat ben je dan toch een onge-
lofelijk bofkont….. wat heb je het dan toch 
fabeltastisch goed’!
Wij Nederlanders klagen veel, vaak en soms 
schijnbaar op de automatische piloot. Het is 
een reflex. Die reflex lijkt bij onze volksaard te 
horen. Dat weten we ook wel van onszelf en 
stiekempjes zijn we er ook een beetje trots op. 
En, met wat goede wil kun je er inderdaad een 

kracht in zien. Het is een kracht dat we oog 
hebben voor zaken die beter kunnen. Daarbij: 
omdat we een volkje van doeners zijn: als we 
iets zien wat beter kan, dan gaan we ermee 
aan de slag. En daarom zijn veel dingen in ons 
land aardig geregeld. 
In dat klagen zit dus een kracht besloten, al 
is het misschien in vermomming. Maar elke 
kracht heeft nou eenmaal ook een bijbehoren-
de kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid is in 
dit geval dat we gemakkelijk vergeten onze 
zegeningen te tellen. Dat we zo bezig zijn 
met wat er allemaal beter zou kunnen dat we 
helemaal uit het oog verliezen hoe ongelofelijk 
goed we het eigenlijk hebben. De meesten van 
ons in ieder geval. 
Wat ik maar gezegd wil hebben, beste wijkgen-
oten: ik hoop dat u een fijne vakantie hebt 
gehad. Maar vooral wens ik u toe dat, wanneer 
u straks uw vakantiefoto’s nog eens terugkijkt, 
u dat zult doen vanuit een gevoel van diepe 
tevredenheid: ‘Wat hebben we het toch goed, 
eigenlijk’!

Gijsz

(*) ‘Mozes Kriebel’ en ‘Jemig de Pemig’ zijn citaten 
van het karakter Koos Koets, een verlopen hippie die 
jarenlang te zien was in de wekelijkse televisiepro-
gramma’s van Kees van Kooten en Wim de Bie. 
Typ: ‘Koos Koets’ in in YouTube en hij verschijnt in 
veelvoud op je scherm.

Advertenties verwijderd voor web weergave
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DUURZAAMHEIDSMARKT
OP HET JUBILEUMFEEST ORGANISEREN WE OOK WEER EEN NIEUWE DUURZAAMHEIDSMARKT! VOOR 
IEDEREEN UIT ONZE WIJK DIE OP ZOEK IS NAAR INSPIRATIE VOOR ONDER ANDERE HUIS EN TUIN, 
DUURZAME SPULLETJES  EN INFORMATIE OVER DE NATUUR IN ONZE BUURT. 

GRATIS POTJE HONING!
VOOR DE EERSTE 30 MENSEN 
DIE “HEERLIJKE HONING” 
FLUISTEREN BIJ DE KRAAM 
VAN AMBROSIUS, OP = OP!

Wat kunt u dit jaar verwachten? 
Groepen als Brabants Landschap, de 
poelenwerkgroep, de Natuurwerkgroep 
Stratum, Imkervereniging Ambrosius 
en TransitionTown Eindhoven laten zien 
wat hun activiteiten zijn. Ook Books4life 

zal aanwezig zijn. Scouts van scouting 
Stratum zijn van de partij en zorgen 
voor kinderactiviteiten. Verder kunt u 
erachter komen waarom al zoveel van 
uw buurtgenoten zonnepanelen hebben 
aangeschaft en of deze misschien ook 
voor u interessant zijn. Ook kunt u in deze 
kraam een gratis ‘JEKKO’ inzamelbox 
ophalen (zo lang de voorraad strekt). Maar 
u kunt ook proeven van lekker Turkse 
hapjes en natuurlijk een drankje nuttigen 
aan de bar. Op  www.gijzenrooi.nl/
duurzaamheid vindt u een overzicht van 
alle standhouders.
Graag tot zondag 27 september op de 
Duurzaamheidsmarkt, naast de feesttent 
op het Eijerven.

TWEE STANDHOUDERS  
UITGELICHT:

TRANSITIESTAD EINDHOVEN
In Eindhoven is sinds 2009 TransitieStad 
Eindhoven actief. Hun activiteiten 
bestaan uit het organiseren van 
zaden- en plantjesruilmarkten en 
inloop avonden rondom een thema. 
TansitieStad Eindhoven werkt samen 
met Proeftuin040 en 040Energie. Op de 
duurzaamheidsmarkt willen ze graag 
het gesprek aan gaan over het waarom, 
het hoe en over wat we wederzijds voor 
elkaar kunnen betekenen. Belangstelling? 
Abonneer je op hun nieuwsbrief via www.
transitiestadeindhoven.nl of stuur een 
mail naarinfo@transitiestadeindhoven.nl.

040ENERGIE
Ook lokale energievereniging 040Energie 
zal vertegenwoordigd zijn op de 
natuurmarkt. 040energie is samen met 
onze buurtvereniging in oktober een 
zonnepanelenactie begonnen 

in Gijzenrooi. Deze actie loopt nog 
steeds door: elke maand komen er weer 
nieuwe deelnemers bij. Na wat aanloop 
problemen met de leverancier lopen 
de zaken nu prima en zijn er zeer veel 
tevreden deelnemers. Iedereen kan in de 
informatiekraam informatie krijgen over 
zonnepanelen en onze actie en je kan je 
inschrijven voor een gratis quickscan van 
je huis. Meer informatie is te vinden op 
040energie.nl/040zon. 
Ook is 040energie op zoek naar nieuwe 
opties om het energiegebruik van de wijk 
Gijzenrooi te verminderen. Gedacht wordt 
over acties op het gebied van isolatie 
en alternatieve verwarmingsopties voor 
huizen.

DONDERDAG 1 OKTOBER VAN 13.30-17.00 UUR 

Nationale Ouderendag in de Jaguar
Steunpunt de Jaguar organiseert samen met WIJ Eindhoven, Zuidzorg en de Ka-
tholieke Bond van Ouderen in het kader van de nationale ouderendag een speciale 
middag voor senioren uit Stratum.
Na een lekker kopje koffie kunt u een uurtje kennismaken met het werk van WIJ 
Eindhoven, de wijkverpleegkundige van Zuidzorg en de KBO afdeling Stratum. Heeft u 
vragen over zorg, wonen, inkomen, huishouden, activiteiten  enzovoorts? 
Nu heeft u de kans om ze te stellen.
Het andere uur is het tijd voor gezellige ontspanning met een presentatie van oude 
foto’s van Stratum door Eindhoven in Beeld. 
 
Vanaf 16.00 zijn er lekkere hapjes en drankjes en dat voor slechts € 2,00 per persoon.
Wilt u meedoen? Geef u dan op bij de beheerder van Steunpunt de Jaguar.

Jaguarstraat 2 Tel. 040-2122245
Email: h.bakkers@lumensindebuurt.nl

NATIONALE OUDERENDAG 
IN DE JAGUAR
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EEN GREEP UIT DE JUBILEUM ACTIVITEITEN

Recept Lavendelkoekjes
100 gr zachte boter / 100 gr suiker / 1 
tl vanillesuiker / 150 gr bloem / 1/2 tl 
bakpoeder / 1 el verse of gedroogde 
lavendelbloemetjes en meer lekkere  
ingredienten...
Nieuwsgierig naar deze lavendelkoekjes?
Zitten ze er wel bij tijdens de High Tea?
Doe mee, meld je aan en kom proeven.

HIGH TEA
ZONDAG 27 SEPTEMBER 15:00/17:00

Maak uw keuze uit de volgende tochten.
Mountainbiketocht
25 km met drinkpauze  
Wielrentocht 
65 km met volgauto  
Fietstoertocht 
25 km
alles met broodjesbuffet na afloop 
(ook voor de niet-fietsers)

9 @
HIGH WINE FIETSEN
ZONDAG 27 SEPTEMBER 15:00/17:00 ZONDAG 27 SEPTEMBER 09:30 h

Uit enkele profnotities: 
Domaine Maurel “Chardonnay” (wit) 
Frankrijk ...draagt het hout vanuit de 
druivenpit aan de wijn over... 

Bodega Langa “Pasion” (rood) Spanje
Veel stoer, en gepassioneerd 
wijnplezier... toont zich in geuren van 
cederhout, caramel en toast...

Advertenties verwijderd voor web weergave
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VENNEN DIE HET NIET GEHAALD HEBBEN

Vennen die het niet gehaald hebben
Andere vennen hebben het niet gehaald, zoals het Galgeven, 
dat zowel in de omgeving van Geldrop als Valkenswaard ligt, 
maar volgens de straatnamencommissie een upgrade zou 
moeten krijgen als ven in Gijzenrooi. Toekomstige bouwers/
bewoners hebben er een stokje voor gestoken en wonen nu 
op het respectabele Vlasven. Persoonlijk had ik gekozen 
voor het Kroonven.

Ook andere namen hebben het niet gehaald. 
Zo liggen er op de Strabrechtse Heide het Scheidingsven, 
waar je toch niet wilt samenwonen, het Grafven, misschien 
wel in stijl naast het kerkhof te plannen, maar waar je liever 
niet dood gevonden wil worden en het Beuven, dat allang 
m’n keel uitkomt. 
Wat dacht je overigens van het Platvoetje? Ook in de buurt 
te vinden.

De Putten kent het Witven, maar waarom zijn het Zwartven 
en het Rootven niet vernoemd? De straatnamencommissie 
heeft hier kansen laten liggen, dunkt me. want net over de 
grens bij Hooge Mierde liggen de vennen met de fraaie na-
men Krombusseltje en Krombusseltjes Zuster. Ook de Rode 
Del ligt (!) er niet ver vandaan.

Trouwens, het Papschot en de Broekeling bij Hilvarenbeek 
scoren ook hoog op mijn persoonlijke vennenparade.  
Daarentegen zou ik weer niet graag in het Goor willen wo-
nen en leven aan het Allemansven lijkt me ook maar heel  
gewoontjes.

Nog even in vogelvlucht langs de dierentuin van oost naar 
west via Nuenen, Mariahout, en St.Oedenrode naar Oister-
wijk met de Schapengracht, de Varkensput, het Torrenven, 
de Hazenputten, het Konijnenbergven en het Palingven, om 
te eindigen met een wenk naar een sprookje: de Kattelaars-
put, ook in Oisterwijk.
En ze leefden er nog lang en gelukkig.

Kees van Vessem

Ho, ho ik ben niet in de war en ik heb vannacht ook niet 
gedroomd. Wel ben ik ooit alle vennen van Gijzenrooi 
eens langs gegaan om te zien hoe ze er nu werkelijk er 
uitzien in de natuur. Vandaar. Het was een hels karwei 
om onze straatnaamvennen allemaal terug te vinden in 
het terrein of zelfs maar op de kaart. Sommige zijn in 
cultuur gebracht, maar toch vernoemd als ven in Gijzen-
rooi. Andere namen, zoals Lisven, Hasselven en Wolfsven 
kom je op meerdere plaatsen tegen. Overigens zijn niet 
alleen Brabantse vennen vernoemd. Ook Limburg heeft 
zijn bijdrage geleverd met het Eendenven en het Zwa-
nenven uit de omgeving van Weert.

OP HET VLASVEN LOPEN KOEIEN, OP HET VLUTTERSVEN GROEIT MAIS EN IN HET BUNDERKENSVEN LIGT EEN TENNISBAAN. 
HET DIEPMEERVEN LIGT NAAST HET DROOGMEERVEN EN HET KANUNNIKESVEN LIGT VLAK BIJ HET KANUNNIKENSVEN.

ORANJEVEN
Op zondag 17 juni 2012 doe 
ik een brief in de bus aan het 
Meerbergsven. Daar tref ik een 
ongeruste man met een grote 
bos bloemen. Hij kijkt naar 
het vakkundig op een boom 
bevestigde bordje Oranjeven en 
zegt: ‘Ik ga op ziekenbezoek bij 
een collega op het Meerbergsven, 
dat is toch wel hier?’ Na mijn 
bevestiging dat het inderdaad 
dezelfde straat betreft, verdwijnt 

hij met de bloemen tussen de 
vrolijk ritselende oranje vlaggetjes. 
Zijn verwarring doet me een beetje 
denken aan carnaval in den Bosch! 
Trots als ze daar zijn op hun stad 
in carnavalstijd, had men ooit 
alle naamborden op het station 
vervangen door Oeteldonk. Menig 
onwetende reiziger is daardoor te 
ver doorgereisd. Carnaval staat 
voor saamhorigheid. Zo ook het 
EK in Gijzenrooi! 

Z Myriam Schröver
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UITGEVLOGEN Martin van Rooij 
zoekt oud-wijkbewoner op.

Woonde op:
Diepmeerven 58
 

Periode:
2003-2011

Woonde op:
Diepmeerven 56
 

Periode:
1992-2007

Waarom verhuisde je?
Vanwege mijn scheiding.
 
Waar ben je naartoe verhuisd?
Eerst naar Velp. Nu woon ik in Riethoven.
 
Je was actief binnen de bewonersvereniging. Wat deed je?
Ik was manusje-van-alles. Ik was vooral betrokken bij de 
opbouw en opruimen van evenementen, zoals de Zeskamp, de 
feesten en het optuigen van de kerstboom.

Mis je Gijzenrooi?
Ja. Vooral de mensen, de sociale cohesie. Maar ook de ligging 
van de wijk. Bovendien is het een veilige wijk. Er is weinig 
criminaliteit.
 
Wat beviel je minder?
Het harde rijden op het Diepmeerven. Er zijn destijds verkeers-
drempels aangelegd, maar die zijn later weer verwijderd. 
Als de bus eroverheen reed, dreunde het hele huis.
 
Is er een kans dat je ooit terugkeert?
Ja. Misschien over een paar jaar, als ik wat ouder ben.

Waarom verhuisde je?
We wilden al heel lang zelf bouwen. Toen we die kans kregen, 
hebben we hem gegrepen.
 
Waar ben je naartoe verhuisd?
Naar Putten, ‘tegenover’ Gijzenrooi. Vlakbij dus.
 
Je was actief binnen de bewonersvereniging. Wat deed je?
Ik hielp mee met activiteiten, vooral bij de zeskamp. Dan stond ik bij 
een van de spelletjes. Leuk was dat; je zag de hele buurt voorbijkomen.

Mis je Gijzenrooi?
Nee, want we komen hier nog geregeld. We hebben nog steeds contact 
met vrienden hier, waaronder onze oude buurvrouw. Omdat we bewoners 
van het eerste uur waren, hadden we meteen met veel buurtgenoten contact. 
Het is een fijne, actieve wijk.
 
Wat beviel je minder?
Niets. We woonden hier heel graag. Het is dat we de kans kregen om een 
vrijstaande woning te bouwen, anders hadden we hier nog steeds gewoond.
 
Is er een kans dat je ooit terugkeert?
Als alles goed gaat, blijven wij in Putten wonen tot we naar het bejaardenhuis gaan. 
Maar mochten we er ooit weggaan, dan is Gijzenrooi de eerste wijk waar ik ga kijken.

HANS
HALAJDENKO

53 JAAR

48 JAAR
KARIN

VOS 

9

9

9
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25 JAAR GIJZENROOI. EEN MOOI MOMENT OM TERUG TE KIJKEN OP DE RUIM 15 JAAR 
DAT IK BETROKKEN BEN GEWEEST BIJ DE COMMISSIE ACTIVITEITEN. 
MARIËTTE MOOREN

NAAST MIJ LIGT EEN ENORME STAPEL MAPPEN MET NOTULEN, 

INSCHRIJFFORMULIEREN, SPEURTOCHTEN, SCHEMA’S ETC. ZELFS DE NOTULEN VAN 

MIJN ALLEREERSTE VERGADERING OP 21 FEBRUARI 2000, VOOR DE ORGANISATIE 

VAN KONINGINNEDAG, HEB IK NOG. MIRJAM VAN DRIEL HAD MIJ BENADERD OF IK 

SOMS MEE WILDE HELPEN MET ACTIVITEITEN IN DE WIJK. DEZE VERGADERING WAS 

BIJ JANCO RAMPART THUIS, DIE DEED AL EEN AANTAL JAREN LANGER MEE. VERDER 

ZIE IK DE NAMEN VAN COR SOONS, NICOLE V.D. HORST, JACOMINE VAN OVERVELD, 

GODRY WIJFFELAARS, GÉKE MARTENS EN MARJO VERWEIJLEN (DIE NOG DE ROL 

VAN DE KONINGIN GESPEELD HEEFT, KAN IK ME HERINNEREN). NICOLE LEENDERS 

KON ER DIE AVOND NIET BIJ ZIJN. OP DE ACHTERKANT STAAT MIJN NAAM EN ADRES 

GESCHREVEN. DE NOTULEN WERDEN NAMELIJK DOOR DE NOTULIST GEPRINT EN BIJ 

IEDEREEN IN DE BUS GEDAAN. EMAIL HADDEN WE NOG NIET…JEETJE WAT IS DIT LANG 

GELEDEN EN WAT EEN HOOG “O JA” GEHALTE ALS AL DIE ACTIVITEITEN LANGS KOMEN. 

HERINNERINGEN 
AAN RUIM 
15 JAAR
COMMISSIE 
ACTIVITEITEN

HET GIJZENROOISE ZEGJE20
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Vennendagen 
De Vennendagen met spelletjes 
en speurtochten of die eerste 
lampionnenoptocht georganiseerd met 
Jeanne Vervest en Corien Smits waarbij het 
pijpenstelen regende en we op het allerlaatste 
moment gelukkig toch nog de chocolademelk 
warm konden gaan maken. We dachten dat 
er niemand zou komen, maar daar kwamen 
zo’n 100 kinderen met hun ouders aanlopen. 
Regen of niet! 

De bingo
Die hebben we ook nog een keer 
georganiseerd. Met hulp van de vrijgevigheid 
van de winkeliers aan de Heezerweg hadden 
we een mooie prijzentafel. Maar het was 
wel duidelijk dat de bewoners van Gijzenrooi 
niet zo voor een bingo waren. Einde bingo 
avontuur. 

De gezellige Sinterklaasfeesten. 
Eerst in de aula van het Augustinianum waar 
ik met mijn jongens als bezoeker was geweest 
en later de koets door de wijk. Sinterklaas 
en zijn gevolg kwamen bij ons lunchen. Wat 
was dat een feest! Vooral voor onze jongste 
die voor Sinterklaas liedjes speelde op zijn 
keyboard en de staf vast mocht houden. 
Hij ging bijna spontaan weer geloven… De 
laatste paar jaren kwam Sinterklaas naar de 
Jaguar waar we supergezellige middagen 
hebben beleefd. Erik van Dijck speelde 
accordeon ter begeleiding van het zingen van 
de Sinterklaasliedjes. De voorbereiding was 
leuk, zeker als we alles opnieuw moesten 
bedenken. Hoe maken we een mooie zetel 
voor de Sint? Janine Steuns had op de markt 
stof gekocht en heeft daar een werkelijk 
prachtige Sinterklaaswaardige zetel van 
gemaakt met een stuk hout aangedragen 
door Hans de Goede. Samen met Monique 
Elst spelletjes verzinnen en daarvoor aan 
het knutselen geslagen. De billboards 
beplakken. Ik denk dat onze voorzitter zich 
deze middagen ook nog goed kan herinneren 
al heeft hij destijds alles bekeken door een 
heleboel haar….

Paaseieren zoeken 
De handigste manier om alles in goede banen 
te leiden moesten we nog uitvinden, maar 
ervaring maakt wijs en na 14 edities loopt 
alles als vanzelf en op rolletjes. Het mooiste 
compliment dat ik daarbij ooit kreeg, was dat 
“deze activiteit getuigde van veel ervaring 
zonder routinematig te worden”. De dankbare 
reacties achteraf zijn altijd zo leuk en ook 
al die blije kindersnoetjes als ze weer een ei 
gevonden hebben. Heerlijk!

Zeskamp 
En natuurlijk de zeskamp. Het hoogtepunt 
van het jaar. Al die gezellige vergaderingen, 
bij mij thuis of in de keuken bij John en Nicole 
Wenmakers samen met o.a. Hans Halajdenko, 
Marc Melters, Tim van Vark en Andrew Zwaarts. 
Ook eerder genoemde namen waren daar bij. 
Een drankje en nootjes op tafel, een keer zelfs 
met Sombrero’s op…Ons herkenningsteken als 
commissielid voor de zeskamp met thema Zuid 
Amerika.
Veel moest er geregeld worden en je bent er wel 
even druk mee, maar de voldoening is groot als 
je op het veld rondloopt en al die teams bezig 
ziet met de spellen die we bedacht hebben, en 
het publiek elkaar gezellig ontmoet op het terras. 
Daar doen we het voor! Achteraf evalueren bij ons 
thuis met zelfgebakken appeltaart.

Burendag
Vorig jaar voor het eerst met Gijzenrooi culinair. 
Erg gezellig en lekker! Ook de voorafgaande 
boekenruilmarkt was een succes. We hadden 
heerlijk weer. 

Eigenlijk hebben we meestal wel goed weer 
gehad. Of is dit de goden verzoeken voor de 
laatste activiteit die ik mede organiseer? Het 
jubileumevenement, het meest omvangrijke 
project tot nu toe omdat het een heel weekend 
beslaat. Maar het is een heel enthousiast team 
met Truus van Vessem, Maarten Verboord, Wim 
Corbeij, Gerard van Rossum, en de al eerder 
genoemden: Tim, Janco en Nicole. En het wordt 
geweldig! Ik hoop dat iedereen hier massaal aan 
gaat deelnemen. Een mooier afscheid kan ik me 
niet wensen. 

Als ik al deze herinneringen de revue laat 
passeren, begin ik bijna te twijfelen aan mijn 
beslissing om te stoppen met de commissie 
activiteiten…. Want wat was het leuk, gezellig en 
verrijkend. Maar nee, het is echt mooi geweest. 
Bedankt collega’s die ik hier boven genoemd 
heb. Ik nam een risico, ik hoop dat ik niemand 
vergeten ben waar ik mee samengewerkt heb. 
Ik weet zeker dat jullie ook allemaal dierbare 
herinneringen hebben aan al die leuke dingen 
die we met elkaar op touw hebben gezet voor 
onze prachtige wijk Gijzenrooi. Bedankt ook alle 
vrijwilligers. Met velen van jullie heb ik altijd leuk 
contact gehad. Hierbij namen gaan noemen is 
echt een te groot risico! De letters GPOD* zal ik 
echter nooit vergeten….

Wie is de volgende generatie mensen die 
dierbare herinneringen gaat maken door 
leuke activiteiten te organiseren in onze 
wijk? Ik hoop dat jij degene bent die deze 
uitdaging aangaat!

*GPOD
Gijzenrooise Poep 

Opruim Dienst.  
Bedacht door 

Frans Beks, een 
heel trouwe 

vrijwilliger die altijd 
de hondenpoep 

opruimt op het veld 
voor een activiteit.
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Bent u al lid van de 
bewonersvereniging?

NEE? DAN ROEPEN WIJ U OP OM DAT WEL TE WORDEN! 
DE BEWONERSVERENIGING IS ACTIEF VOOR DE WIJK. 
ZIJ ZORGT VOOR EEN LEEFBARE WIJK WAAR HET PRETTIG 
IS OM TE WONEN. DIT DOEN WIJ O.A. DOOR REGELMATIG 
OVERLEG MET DE GEMEENTE EINDHOVEN. HET IS BELANG-
RIJK DAT WIJ EEN RELEVANTE GESPREKSPARTNER BLIJ-
VEN DIE VEEL BEWONERS VERTEGENWOORDIGT. 
HOE MEER LEDEN, HOE GROTER ONZE STEM!

Verder zorgt de bewonersvereniging via de diverse commissies 
voor o.a. veiligheid, leuke activiteiten voor jong en oud en een 
duurzame wijk. Vier keer per jaar verzorgt de commissie com-
municatie het Gijzenrooise Zegje, als lid krijgt u dit gratis in de 
bus. Hierin leest u nieuws over de wijk en de activiteiten. Het 
Zegje van september wordt altijd huis-aan-huis verspreid. 

Wilt u ook dat deze zaken door kunnen blijven gaan? Wees dan 
solidair en word lid!
Voor het geld hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap kost 
maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden.

Misschien wilt u zelf ook actief gaan deelnemen in een van de 
commissies? U bent van harte welkom!

Stuur een mailtje naar: bestuur@gijzenrooi.nl Vermeld hierin 
uw naam, adres en verdere contactgegevens. 
De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken 
naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging  
Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2015 (en 2016 etc) én uw adres.

TERUGBLIK // De reizende clownswagen van Arno Huibers 28 juni 2007

Advertenties verwijderd
voor web weergave

Advertenties verwijderd
voor web weergave
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TERUGBLIK // Diverse Zeskampen op het Buurtven 2006 tot 2012

STILLEVEN
ONZE WIJK NU IS VOLGEBOUWD. DAT IS OOIT ANDERS GEWEEST. ALLICHT. NIET IEDEREEN WEET 
ECHTER DAT DE BOUW ENKELE JAREN STILGELEGEN HEEFT, OMDAT EEN HOOFDRIOOL NIET 
AANGELEGD KON WORDEN VANWEGE EEN BEZWAARPROCEDURE OF IETS DERGELIJKS.

Toen de wijk pas half aangelegd was, 
hield het Diepmeerven ergens op in de 
buurt van het Wolfsven en bestond de 
verbinding met het Kanunnikensven 
uit een aantal stukken noodbestrating 
die ogenschijnlijk op een volkomen 
willekeurige wijze door een reuzen-
hand aan elkaar gelast leken te zijn.
Daartussen lag wat braakliggend 
terrein, waar wat mager gras op 
groeide. Straatlantaarns waren er 
niet en de enige passanten waren de 
schapen van Cor Adriaans, die van of 
naar zijn toenmalige stal bij de Putten 
gedreven werden, wat toevallige 
wandelaars en de bus die zich door de 
kronkels naar het eindpunt wrong.

Aan het Eijerven – dat toen nog 
een bosje was – en aan het einde 
van het Kanunnikensven lagen 
gronddepots, waarvan in de winter de 
besneeuwde toppen zich huizenhoog 
boven de straat verhieven en in de 
zomer de droge wind een rookpluim 
tevoorschijn toverde.

Het was een warme zomeravond. Of 
beter gezegd nacht, want de zon was 
al enkele uren geleden koperkleurig 
onder de kim gezakt. De volle maan 
stond laag aan de hemel en wierp 
de donkere slagschaduw van het 
gronddepot over de weg. Stilte 
en duisternis alom op dit kleine 
stukje Gijzenrooi. Een echtpaar van 
middelbare leeftijd liep zichzelf uit te 
laten. In de diepste duisternis stond 
een geparkeerde auto. Onopvallend. 
In de verte naderde de bus.

Vlak bij de auto aangekomen werd 
het echtpaar door de bus – die 
met groot licht door de donkere 
bocht kwam – in het zonnetje gezet 
en onthulde voor hun verbaasde 
blikken een schilderachtig tableau 

van twee figuren, die elkaar in de 
auto poedelnaakt omklemd hielden. 
De naderende bus ‘zoomde’ in en 
belichtte de details als een spotlicht 
op het toneel. Twee paar grote 
ogen lichtten verschrikt op in de 
stalenbundels.

Vijf tellen later was het echtpaar 
voorbij de auto en de bus om de 
volgende bocht. Op het netvlies 
brandde nog een exhibitionistisch 
stilleven na waar een schilder jaloers 
op geweest kon zijn.

Later is in de wijk nooit meer 
een voorstelling met een 
dergelijke uitzonderlijke expressie 
waargenomen.

Jeremias



HET GIJZENROOISE ZEGJE24

INFORMATIEPAGINA BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

Adressen verwijderd om privacy redenen



25www.gijzenrooi.nl

1. Hier zijn de straten van Gijzenrooi naar vernoemd
2. Straatnaam in Gijzenrooi
3. Wordt gehouden in het weekend van 25-27 september
4. Ligt midden in Gijzenrooi
5. Kampeerboerderij in de buurt met outdoorfaciliteiten
6. Beschermde amfibie die in de buurt voorkomt
7. Gijzenrooi, de mooiste van Eindhoven
8. Hier wonen onze buren
9. Naar deze monnik is een school in de wijk vernoemd
10. Activiteitenterrein  in Gijzenrooi
11. Deze vogel zien we hier graag nestelen
12. Dichtbijgelegen natuurgebied

Vul in de open vakjes van het diagram de woorden in volgens  
de omschrijvingen hieronder. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling ontstaat in de lichtgrijze balk een woord.

De oplossing kunt u vóór 20 september sturen naar bestuur@gijzenrooi.nl  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs van € 20,-  verloot,  
die op het jubileumfeest zaterdag rond 20.00 uur uitgereikt zal worden.
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PUZZELTIJD // FILIPPINE
DOOR KEES VAN VESSEM

TERUGBLIK // Ariëns Toneel treed op 26 juni 2013 op het Buurtven

HET ZAL BEGIN 1990 GEWEEST ZIJN. 
ENKELE STRATEN IN GIJZENROOI WAREN 
AL BEWOOND, SOMMIGE IN AANLEG EN 
DE REST IN ONTWERP.

Er was een dip in de economie en de 
huizenverkoop bleef achter bij de verwach-
tingen. Reden voor de gemeente Eindho-
ven om een voorlichtingsbijeenkomst te 
beleggen in de Beppino Sarto school. 
Dat kwam ons goed uit, Gijzenrooi vonden 
we mooi gelegen aan de rand van de stad, 
dus togen we óp naar de Beppino Sarto. Op 
het schoolplein een drom mensen en bij de 
deur een gedrang alsof Joop van den Ende 
voor zijn nieuwste musical vrijkaartjes 
stond weg te geven. Binnen de gelukkigen. 
De rest kon afdruipen. 
Reden om een aantal weken later een 
tweede bijeenkomst te plannen, nu in de 

Reis van Brandaan, die toen nog Driekonin-
genschool heette.

Een nieuwe basisschool zou er niet komen, 
een buurthuis evenmin en een winkelstrip 
konden we op onze buik schrijven. 
Dank zij/ondanks de voorlichting is het 
allemaal toch goed gekomen en is de wijk 
met horten en stoten helemaal volgroeid. 
Nou ja, helemaal? De helft van het oor-
spronkelijke plan is afgevoerd vanwege de 
kwetsbaarheid van de omliggende natuur 
in de Gijzenrooise Zegge.

De aanwezigheid van de zeldzame 
rugstreeppad heeft de Zegge behoed voor 
bebouwing, net zoals op andere plaatsen 
de korenwolf en de zeggekorfslak het 
armpje drukken gewonnen hebben van de 
planologen.

MET DE BENEN BUITEN IN 1990
Kees van Vessem

TERUGBLIK // Sinterklaas november 2009 in de Jaguar
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ATTENTIE 
BUURT-
PREVENTIE! 
JOHÀN BLAAZER, BUURTCOÖRDINATOR PREVENTIE.

WIJKAGENT
Sinds enige tijd is Rob Panjoel 
onze wijkagent. Hij heeft het stokje 
overgenomen van Ton Sweegers die 
jarenlang de contactpersoon bij de 
politie (0900- 8844)  voor onze wijk 
was. Op 29 juni was Rob aanwezig 
tijdens een avond voor alle ‘lopers’ 
(uw buurtgenoten die met een hesje 
regelmatig een ronde maken door 
de wijk). Wellicht (mede) dankzij de 
zichtbare aanwezigheid van lopers 
was het aantal woninginbraken op dat 
moment (29 juni) minimaal. Rob gaf wel 
aan dat waakzaamheid geboden blijft! 
Het inbraaktij kan snel keren.

Rob Panjoel onze wijkagent tijdens de lopersavond 
in de Jaguar 

KERNTREKKEN
Een bij u bekend begrip? Naar aanleiding 
van een speciale voorjaars-actie van 
buurpreventie hebben 26 bewoners 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
een gratis veiligheidscheck te laten 
doen. Hierbij werd onder andere gekeken 
naar de cilinders in de sloten. Zijn die 
bestand tegen kerntrekken?
Als uw sloten dit niet zijn, is het voor 
een inbreker met de juiste apparatuur 
een koud kunstje om bij u binnen te 
komen. Op de site van buurtpreventie 

(of op youtube) kunt u kijken naar een 
politiefilmpje waarin gedemonstreerd 
wordt hoe kerntrekken in zijn werk gaat.
Ons nadrukkelijk advies: Pas uw 
sloten aan of laat dat door de vakman 
verzorgen.

De slotenmaker plaatst een kerntrekbestendige 
cilinder.

Werkgroepjes tijdens de lopersavond.

DE LOPERS
Tijdens de interactieve lopersavond 
werd onder andere duidelijk dat er goede 
ervaringen zijn met meldingen via de 
Buiten Beter App. De gemeente reageert 
snel op deze digitale berichtjes. Een 
kapotte lantaarnpaal blijkt vaak voor te 
komen. Diverse lopers merken op dat 
her en der een lantaarnpaal praktisch 
of geheel in het groen verdwenen is. 
Aan die bewoners de vraag of zij de 
snoeischaar willen hanteren. Met name 
nu het donkere seizoen aanbreekt, is een 
goed werkende lantaarnpaal belangrijk. 
Inbrekers hebben niet alleen een hekel 
aan geluid en de politie, maar ook aan 
(veel) licht.

VERLICHTING
Zorg voor een goed verlicht huis als u 
niet aanwezig bent!

Heeft u voor de donkere dagen al een 
tijdschakelaar voor beneden en boven? 
De nieuwste generatie tijdschakelaar 
werkt met een interval. Dat maakt 
een wat natuurlijker indruk. Als u de 
tijdschakelaar koppelt aan een LED 
lamp wegen de kosten niet op tegen de 
preventieve voordelen!

ROND MET DE HOND
Naar aanleiding het artikel  in het ZEGJE 
van maart 2015   ‘ Rond met de hond’ 
heeft zich een aantal nieuwe lopers 
gemeld. Ze zijn inmiddels actief. Meer 
baasjes zijn als loper van harte welkom. 
Het is erg makkelijk een rondje met de 
hond te combineren met het ‘werk’ als 
buurtprevent.
En….. de huidige lopers gaven aan dat 
de 2 G’s:  GEZOND en GEZELLIG (Je 
loopt altijd met z’n tweeën) belangrijke 
drijfveren zijn om mee te doen.

Lopers coördinator Riky Heijnen presenteert cijfers 

Nieuwe lopers zijn nog van harte 
welkom!! Als u twijfelt of het iets voor u 
is, neem dan contact op met coördinator 
Riky Heijnen. Zij kan ook regelen dat u 
een keer mee loopt met twee ervaren 
preventen!
Als u meer moet (de dokter) of wilt 
(uzelf) bewegen, is het vrijwilligerswerk 
als loper een uitstekende combinatie. 
De duur van de ronde en het tijdstip 
(overdag of ’s avonds) kunt u met uw 
collega-loper zelf bepalen!

Heeft u voor de donkere 
dagen al een tijdschakelaar 
voor beneden en boven? 

HET GIJZENROOISE ZEGJE26
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INLOOPSPREEKUUR
ELKE DONDERDAG 10:00 TOT 12:00
Van een wijkverpleegkundige en 
medewerker van WIJ Eindhoven

Heeft u vragen over uw gezondheid? 
Gaat het thuis steeds moeizamer met 
de zelfzorg? Als u graag een praatje met 
een wijkverpleegkundige wilt maken 
kunt u hiervoor op donderdagmorgen 
terecht bij Deanne Huigen. 

Voor vragen over: 
Werk en inkomen / Zorg en opvoeding / 
Huishouding en klussen / Vervoer 
(mobiliteit) / Wonen en ontmoeten

kunt u terecht bij, Hanneke van Straten 
een medewerker van het WIJ Team 
uit Stratum. Samen wordt er naar een 
oplossing gezocht, waarbij het houden 
van controle over je eigen leven centraal 
staat. 

U bent van harte welkom. 
De koffie is klaar!
Steunpunt de Jaguar, 
Jaguarstraat, Tel. 040-2122245
Email: h.bakkers@lumensindebuurt.nl
www.jaguar55plus.nl 

Op vrijdag 9 oktober bent U weer van harte welkom in steunpunt “De Jaguar”, 
Jaguarstraat 2 voor een modeshow en verkoop door Hoffmans mode. Er wordt een 
uitgebreide najaarscollectie voor senioren getoond tegen een zeer betaalbare prijs. 
Iedere bezoeker krijgt een gratis kopje koffie en er is een gratis loterij met leuke 
prijsjes voor kijkers en kopers.
Aanvang modeshow: 10.00 uur Verkoop is vanaf 11.00 uur.

Steunpunt 55+ De Jaguar, Jaguarstraat 2, Eindhoven, Tel. 040-2122245

HOFFMANS MODE
MODESHOW EN VERKOOP VOOR 55+ERS

VOLG JE WIJK 
OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/GIJZENROOI/

Hanneke van Straten           Deanne Huigen

TERUGBLIK // Cultuur bij je buur 2014 / 2015

Advertenties verwijderd
voor web weergave
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Van Grinsven
Boek & Kantoorboekhandel

Eindhoven
Korianderstraat 28 
5643 AS Eindhoven 040-2115217
eindhoven@boekhandelvangrinsven.nl

Geldrop
Korte Kerkstraat 11 
5664 HE Geldrop 040-2862967 
geldrop@boekhandelvangrinsven.nl

ONLINE BOEKEN BESTELLEN KAN NATUURLIJK OOK
WWW.BLZ.NL/VANGRINSVEN
VANAF € 15 WORDEN BOEKEN GRATIS VERZONDEN

Advertenties verwijderd
voor web weergave


