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Evenementenkalender 2016
WAT? WANNEER? WAAR?
WANDELEN IN GIJZENROOI ZONDAG

10:00-12:00
START BUSHALTE BUNDERKENSVEN,
iedere eerste zondag van de maand

PAASEIEREN ZOEKEN 26-3, 10:30 VERZAMELEN OP HET BUURTVEN
MIDZOMERAVOND 16-7 BUURTVEN
DIV. ACTIVITEITEN BURENDAG 24-9, 25-9 BUURTVEN
LAMPIONNENOPTOCHT 29-10 VERZAMELEN OP HET BUURTVEN
KERSTBOOM ONTSTEKING 11-12 KERSTBOOM DIEPMEERVEN
KINDER-OUDJAAR 31-12 BUURTVEN

IN DIT NUMMER O.A.:
P04 CULTUUR BIJ JE BUUR: 
  NABESCHOUWING

P08 DE NIEUWE WIJKAGENT: 
   ROB PANJOEL

P10 BUURTPREVENTIE: 
  NUTTIG EN SUCCESVOL

P11 ALGEMENE LEDENVERGADERING
   EN BUURTBORREL

P12 IN MEMORIAM: RIKY HEIJNEN

P13 KINDER-OUDJAARFEEST:
  NABESCHOUWING

P14 WAT GAAT GIJZENROOI DOEN
    IN 2016

P15 MIDZOMERAVOND

P16 OPROEPEN EN HULPVRAGEN

P18 BESCHOUWING VAN GROENZ

P19 ZUIDZORG, 
 PERE KERSTEN

P20 SLEUTELPOSITIE

P21 AVOND4DAAGSE,
 PAASEIEREN ZOEKEN

Denk aan de contributie!
Het lidmaatschap kost maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden.

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.
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Cultuur bij je Buur
2016

Een jaarlijkse traditie? Een unieke gebeurtenis? In 
ieder geval dit jaar weer beter bezocht! Lees de im-
pressie en geniet nog even na.

Amaretto en Joost Vriens bij Anneke en Ruud Da-
linghaus, Biesven
Door Alda Denneman

We gaan luisteren naar blokfluiten. Blokfluiten!? 
Spannend? Jaaaaa! Blokfluittrio Amaretto van Elly 
Admiraal fluit de sterren van de hemel. Met een 
modern stuk van de componist Staeps, de Saratoga 
suite, met daarbij sfeervolle filmbeelden die de 
muziek begeleiden. Dit wordt afgewisseld door een 
prachtig geschreven verhaal over een indiaan van 
Joost Vriens dat daarbij aansluit. En dat allemaal in 
het gastvrije huis van Anneke en Ruud Dalinghaus. 
Daar staan ook de beelden van José Rogels. Mooi 
gepolijste vormen uit hardsteen die je mag bekijken, 
maar waaraan je ook mag voelen. José werkt daar-
aan met hart en ziel. Omdat het onze laatste huis-
kamer is blijven we daarna nog een tijdje hangen 
onder het genot van een glaasje wijn. Heel gezellig.

Go Rome, bij Marion en Edward Voncken aan het 
Gulbersven
Door Erwin Rosheuvel

We worden zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee 
en een versnapering. Alice, mijn vrouw houdt een 
korte toelichting over haar schilderijen. Wie interes-
se heeft kan zich melden op de Facebook site (Alice 
Rosheuvel). De opbrengst komt geheel ten goede 
aan een project in de sloppenwijken van Salvador in 
Brazilië waar zij contacten heeft.
En toen...het optreden van Go Rome! In verband 

met de beperkte ruimte had de band ervoor geko-
zen om de drummer en de leadgitarist deze avond 
vrijaf te geven. Een goede keuze want het volume 
was daardoor precies goed afgestemd op de ruimte.
Met veel gevoel en met een uitzonderlijk hoog mu-
zikaal niveau worden nummers ten gehore gebracht 
van o.a. U2, Coldplay en Snow Patrol. Tussen de 
nummers door vertelt Jan op zeer humoristische 
wijze wat over de nummers waar de andere bandle-
den dan weer op ad rem reageren. Hierdoor ontstaat 
een heel ontspannen sfeer en een leuke interactie 
met het publiek. De afsluiter is het nummer ‘Mus-
tang Sally’ waarbij het bijna onmogelijk is om stil te 
blijven zitten en er wordt volop meegeklapt. Bij het 
derde optreden blijkt er zelf nog ruimte voor een 
paar mooie toegiften.
Een hapje, een drankje, goede artiesten, al met al een 
evenement dat wat mij betreft zéker voor herhaling 
vatbaar is. Dank aan iedereen die dit evenement 
mogelijk heeft gemaakt en... tot volgend jaar!

Coest, in de tuin van Marijke en Jos van Gastel
Door Gerard van Rossum
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Met veel inzet en enthousiasme weet Coest Gijzen-
rooi op te luisteren met haar bijdrage, die in een 
groot deel van de wijk te horen is. Niet in een huis-
kamer, maar in de tuin op het Vlasven bij de familie 
van Gastel. Een lichtvoetig optreden in meerdere 
opzichten: swingende en muzikale nummers in 
de Coest stijl, die bij de toehoorders automatisch 
de voetjes van de vloer laten komen. De artiesten 
zelf worden eveneens gestimuleerd door hun eigen 
muziek om te springen en te dansen, hetgeen nog 
wordt versterkt door de optrekkende kou door hun 
dunne gymschoenen.  
We hebben genoten van de muziek, de beschutting 
van het prieel, de warmte van de vuurkorf en de 
glühwein .

Smuk, bij Ilse Venes, Gulbergsven
Door Ilse Venes

Voor de eerste keer heb ik mijn woonkamer beschik-
baar gesteld voor dit geweldig leuke culturele con-
cept en ik heb er van de eerste tot de laatste minuut 
van genoten. De groep SMUK weet tot drie keer toe 
het publiek te boeien met verrassend leuke, mooie 
en bekende Nederlandstalige nummers begeleid 
door geweldig gitaarwerk. Dit alles wordt op een 
vrolijke en humorvolle manier aan elkaar gepraat 
door de enthousiaste groepsleden.

Een absolute aanrader voor het komende jaar!

Jan de Becker bij Barbara en Hans van Mourik, 
Diepmeerven
Door Alda Denneman

Samen met een vriendin ga ik op pad naar Cultuur 
Bij Je Buur en wat kunnen we genieten! In het huis 
van Barbara en Hans van Mourik komen we meteen 
gezellig aan de praat met buurtgenoten. Een kopje 
koffie erbij en wat lekkers, onze eerste huiskamer 

is een goede start. Jannet Gunnink, edelsmid, heeft 
daar haar prachtige sieraden liggen. Mooie ontwer-
pen van goud en zilver die ze op bestelling maakt. 
Om 8 uur begint Jan de Becker met zijn eenakter 
van Dario Fo. Een indrukwekkende vertelling in 
mooi Vlaams, waarin je helemaal wordt mee gezo-
gen. Het gaat over een boer en zijn vrouw die door 
hard werken veel bereiken, maar daarin worden 
tegengewerkt door de gevestigde orde. Maar ook 
de boer zelf moet erachter komen, dat je moet delen 
met anderen. Zo kan iedereen pas echt gelukkig 
worden. Jan de Becker weet dit vol overtuiging over 
te brengen. Bij mij komt het wel binnen!

Tourdion, in de huiskamer van Loes en Wim Cor-
beij, Diepmeerven
Door Margreet en Rini Talens

Op onze derde stopplaats Diepmeerven 15 wor-
den we door de aimabele Loes Corbeij ontvangen. 
Ondertussen deelt ze zakjes walnoten uit aan onze 
voorgangers.
In het prachtige huis kunnen we de door Loes ge-
schilderde doeken bewonderen. In de woonkamer 
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hangt een aantal schilderijen die een thema vormen 
van groen/beige bloemen die per doek kleiner wor-
den. Op de paarse achtergrond heeft dat een heel 
mooi effect. 
Erik Vastert heeft een aantal beelden tentoongesteld 
waarvan sommige erg mooi zijn zoals een hurken-
de figuur. Jammer dat de titel van de beelden niet 
uitdrukt wat de maker erbij gevoeld heeft toen hij ze 
maakte.
Na dit alles bewonderd te hebben kwam het optre-
den van het kamerkoor Tourdion. Het koor bestaat 
uit zo’n twintig leden met een echte dirigent. Er 
wordt vierstemmig gezongen en ik heb geen valse 
noot gehoord. Op twee wat snellere liedjes na die 
iets meer leven in de brouwerij brachten is de mu-
ziek wel meer iets voor de liefhebber.
Je moet houden van dit genre, maar het aanwezige 
publiek kan het wel waarderen en geeft een warm 
applaus na het optreden. Een mooie afsluiting van 
een zeer geslaagde avond.
 

Stanza, bij Dorine en Fred Hornung, Diepmeerven
Door Marleen Hermus

Vrijdagavond, doorgaans erg rustig in de Gijzen-
rooise straten. Maar deze avond is heel anders dan 
alle andere. Er is reuring in de wijk. Groepjes wijk-
bewoners begroeten elkaar en delen hun zojuist 
opgedane culturele ervaringen bij Diepmeerven 11 
op de stoep. “Ach wat leuk je te zien…waar zijn 
jullie al geweest? De voordeur staat open, een trap 
vol jassen vertelt me dat het al behoorlijk druk moet 
zijn. 
In de hal voltrekt zich de wisseling van de wacht. Ik 
verheug me op het toetje van deze avond. Jos, Kees, 
Ruud en Erik brengen een hommage aan Bram Ver-
meulen. Zijn kleinkunstliederen zijn van alle tijden 
en worden zó mooi en krachtig ten gehore gebracht. 
Het is een feest om naar het viertal te kijken. Je ziet 
het….samen musiceren is voor hen een feest en 
het lijkt nog feestelijker te worden als je scherven 

oppoetst tot intens doorleefde juwelen. In plaats van 
rode wijn, drink ik een witte… 
Met de warmte van de muziek en de wijn in mijn 
lijf, bewonder ik de kunstwerkjes van Corinne 
onder glanzende glazen stolpen. De fragiliteit, de 
warmte van de diepgekleurde wol, de zachte zeep, 
fluweelzachte handen vilten deze kostbare juwelen. 
Ik krijg het er warm van….. 
De muzikanten zijn overgegaan tot de orde van de 
dag en lopen te sjouwen met hun muziekinstrumen-
ten. De gastvrouw ruimt haar keuken op, ik zie mijn 
jas nog als enige op de trap, sla hem om en loop 
door de stil geworden straten voldaan terug naar 
huis.  

Pianoworld,  Noor Tebak en Hugo Cramer in hun 
eigen huiskamer Diepmeerven
Door Casper Pillaerds

Vrijdagavond zijn wij te gast bij Hugo Cramer en 
Noor Tebak in het kader van het jaarlijkse Gijzen-
rooise evenement “Cultuur bij je Buur”. Op het 
programma staan drie stukken voor solo piano en 
drie liederen met pianobegeleiding. Hugo en Noor 
leggen bij de inleiding uit dat muziek in hun leven 
altijd een belangrijke rol heeft gespeeld en dat de 
hier uitgevoerde muziekstukken ook een soort tijd-
lijn door hun leven zijn.
Hugo maakt indruk met twee Spaanse werken: 
een temperamentvolle Spaanse Dans van Enrique 
Granados en het romantische en mysterieuze “Ante 
el Escorial” van Ernesto Lecuona waarbij Hugo zelfs 
de klokken van het El Escorial klooster in Madrid 
uit zijn vleugel weet te toveren. Daarna houdt Noor 
de mediterrane stemming nog even vast door in het 
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Spaans en met begeleiding van Hugo een nummer 
uit de musical Evita te zingen. Heel bijzonder is 
het laatste nummer waarbij Noor een authentiek 
Chinees liefdeslied zingt en waarbij het publiek nog 
af en toe een vonkje kon zien overspringen naar 
Hugo. Dit nummer in de Chinese taal hebben Noor 
en Hugo samen ingestudeerd tijdens een verblijf in 
Taiwan. 
In de woonkamer van Hugo en Noor zijn ook 
prachtige keramiek objecten van Hanneke Ouwer-
kerk te bezichtigen. Hanneke legt zich toe op mooie 
keramische voorwerpen met een praktische toepas-
sing. 
Noor en Hugo, hartstikke bedankt voor een onver-
getelijke uitvoering!

Baker-Miller pink bij Irene Cuppers en Ton Broe-
ren, Vlasven
Door Greetje Heijmans

Op Vlasven 8 laten Kenneth Gilbert (zang/gitaar), 
Charles Ramaekers (bas/gitaar/zang) en Peer Bres-
sers  (zang/accordeon) de aanwezigen genieten van 
muziek die de bandleden zelf omschrijven als ‘folk 
pop’. Met een combinatie van eigen werk en covers 
van onder andere J.J.Cale en Steve Miller nemen zij 
het publiek mee op een muzikale reis die het hele 

leven omvat: geboorte en dood, liefde en verdriet, 
melancholie en vrolijkheid. De nummers volgen 
elkaar in snel tempo op en Kenneth geeft met zijn 
Schotse accent een exotisch tintje aan het optreden. 
Binnenkort kunnen veel meer mensen genieten van 
hun muziek: ze zijn bezig met studio-opnames voor 
een eigen CD!  Na afloop van de optredens praat 
iedereen nog wat na in de sfeervolle huiskamer van 
Ton en Irene waar prachtige aquarellen van Nico 
Schelvis te zien zijn.
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Mag ik aan u voorstellen 

DE NIEUWE WIJKAGENT: ROB PANJOEL

Sinds enige tijd heeft onze wijk Gijzenrooi een nieu-
we wijkagent, tijd om eens nader kennis met hem te 
maken.

Rob Panjoel is geboren in 1963 in de Kempen maar 
woont al ruim 33 jaar in de Peel.
Rob is getrouwd, heeft twee dochters en een hond. 
De hond is een kruising tussen een Labrador en een 
Golden Retriever en heet Trubbel.
Na de politieschool heeft Rob o.a. gewerkt in zijn 
toenmalige woonplaats, maar in 1994 kwam hij door 
een reorganisatie terecht bij de afdeling van Regio-
politie Deurne-Asten-Someren (DAS).
Hij heeft daar bijna alle taken vervuld die bij de 
politie maar denkbaar zijn: lid surveillancedienst, 
rechercheur, ME’er en motoragent.

Vanaf begin 2004 was Rob echter toe aan een nieuwe 
uitdaging; hij had “de rondjes rond de kerk” in DAS 
wel gezien. In augustus 2004 verkaste hij voor zijn 
werk naar “De Grote Stad” Eindhoven en werd eerst 
buurtbrigadier in de Iriswijk en Tuindorp en daarna 
in het Burghplan. 

Met de totstandkoming van de Nationale Politie 
werd de benaming van de functie buurtbrigadier 
veranderd in wijkagent.

Gevraagd naar de reden hiervan vertelt Rob: “Bij de 
totstandkoming van de Nationale Politie wilde men 
in alle plaatsen dezelfde naam hanteren.”

Medio 2014 besloot onze toenmalige wijkagent Ton 
Sweegers over te stappen naar de recherche waar-
door de wijken Tivoli, Gijzenrooi, Schuttersbosch, 
Riel en buitengebied dringend om een wijkagent 
verlegen kwamen te zitten. Aangezien Rob al veel 
had samengewerkt met Ton, was hij de voor de 
hand liggende keuze. De reorganisatie en de afna-
me van het aantal wijkagenten leidde echter tot een 
nauwe samenwerking met collega Rob van Hout 
die al wijkagent was van de Kruiden- en de Sinten-
buurt. Geen extra man erbij, maar een wel een flinke 
uitbreiding van hun werkgebied!
Nu is Rob Panjoel wijkagent en aanspreekpunt voor 
Tivoli, Gijzenrooi en Riel en blijft hij ook de wijk-
agent in het Burghplan. Rob van Hout is wijkagent 
en aanspreekpunt voor Schuttersbosch en Nieuwe 
Erven en tevens wijkagent in de Kruiden- en de 
Sintenbuurt.  Samen “beheren” zij het hele gebied 
buiten de Rondweg, tussen de Leenderweg en Ton-
gelre; toch goed voor zo’n 14.000 bewoners!

Het bovenstaande is een samenvatting van een 
tekst die Rob niet lang geleden zelf had opgesteld 
voor een artikel in andere wijkkranten van andere 
buurten. Hieruit volgt nog een stuk in Robs eigen 
woorden:

“Gijzenrooi is een rustige wijk, waar mensen wonen 
die er ook trots op zijn daar te mogen wonen. Een 
rustig stukje Eindhoven, vlak bij het centrum. Door 
de redelijk nieuwe woningen, welke zijn gebouwd 
met goede inbraakwerende materialen, valt de cri-
minaliteit op gebied van inbraken best wel mee.
Natuurlijk heeft Gijzenrooi ook zijn problemen. 
Voor de aanpak daarvan zoek ik de samenwerking 
met de ketenpartners van Woonbedrijf, WIJ Eindho-
ven, Jongerenwerk en de Gemeente Eindhoven.

Mijn motto is: 
Verbeter de wereld, maar begin vooral bij je zelf!

en:
Laat anderen niet opknappen, wat je makkelijk zelf 

kan doen!

Ik wil daarmee zeggen dat je soms in de spiegel 
moet durven kijken en moet ervaren dat sommige 
problemen ook een oorsprong bij jezelf hebben. En 
ik ben ook een voorstander van zelfredzaamheid. 
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Laat de politie geen gesprekken voeren als je zelf 
daar nog geen enkele poging toe ondernomen hebt. 
Je zult zien dat een gesprek met bijvoorbeeld de 
buurman meer oplevert dan dat door jou, de politie 
op zijn dak gestuurd is.”

Na deze introductie nog enkele, gerichte vragen 
aan Rob:

o Wat houdt jouw werk als wijkagent precies in?
Ik zie mezelf vooral als de ogen en oren van de 

politie in de wijk.  Bovendien ben ik het aanspreek-
punt voor de burger. Bij problemen kan ik een ge-
sprek aangaan, bemiddelen of ondersteuning geven. 
En via mijn netwerk kan ik eventuele politiezaken 
oplossen in samenwerking met andere afdelingen.

o Wat gaat via jou en wat via Buurtpreventie?
Ik heb wel contacten met Buurtpreventie maar dat 

is eigenlijk een groep mensen uit de buurt zelf, die 
onderling activiteiten ontplooien om de wijk veili-
ger te maken. Ik heb er wel eens een lezing gehou-
den, en geef in bepaalde zaken advies.
Buurtpreventie is voor de signalering van proble-
men. Deze problemen kunnen vervolgens worden 
aangekaart bij de Politie of bijv. Gemeente, al naar-
gelang ze thuishoren.

o Wie moet je nu bellen of benaderen in bepaalde 
gevallen?

Bij acute, ernstige gevallen 112. In andere gevallen 
voor de politie 0900-8844. Daar ben ik ook te berei-
ken en ook via mijn e-mail: rob.panjoel@politie.nl.

o Noem eens wat zaken waar je in Gijzenrooi mee 
te maken krijgt?

Niet zo veel, hooguit enkele woninginbraken of 
pogingen daartoe. Als er sprake is van een toename 
vindt er extra surveillance plaats.

o Via de site www.politie.nl, onder de optie “mis-
daad in kaart” zag ik dat er toch nogal wat inbra-
ken plaats vinden in onze omgeving. Klopt dat?

Helaas is die site al zo’n 3 jaar niet meer up to date. 
Het afgelopen jaar waren er wel 37% minder inbra-
ken in Eindhoven Zuid! De werkelijke cijfers zijn: 
2014=10 woninginbraken in Gijzenrooi, waarvan 7 
in het eerste kwartaal en in 2015 = 0 inbraken! Het 
aantal auto-inbraken is helaas fors gestegen maar 
dat komt door de aanwezigheid van grote parkeer-
plaatsen zoals bij het Motel en de Schouwburg. Niet 
hier in de wijk, dus, die zijn op één hand te tellen.

o Op deze site word jij nog niet als wijkagent 
genoemd, alleen ene Rob van Hout en Johan den 
Ouden..

Je moet even doorklikken op “Wijkagenten”, dan 
krijg je zowel Rob van Hout als mij.

o Site www.politiestratum.nl  was niet bereikbaar. 
Is die weg?

Dat klopt; die is opgeheven.

o Ik heb het afgelopen weekend zo’n 4 jaargangen 
Zegjes nog eens doorgenomen en kwam termen 
tegen zoals Meldings (of Gele) Kaart, SMS-alert 
en Twitter account “@brigadier EHVtgs” (van Ton 
Sweegers), Stratummer : @brigadierSTRMbp. 
Wat is hier nog actueel van?

Die Meldingskaart valt onder Buurtpreventie maar 
ik weet niet of die nog gebruikt wordt. Voor SMS-
alert kun je je opgeven via internet. En die Twitter-
accounts zijn niets voor mij. Ik heb dat even gepro-
beerd maar de reacties vielen best tegen dus ben ik 
er mee gestopt.

o De laatste tijd lees ik regelmatig in de krant dat 
er inmiddels wijken en zelfs steden zijn met een 
Whatsapp-groep. Is hier al over nagedacht of ge-
sproken, bijv. met Buurtpreventie?

Ja, ik weet ervan maar ben er geen fan van. Van 
diverse collega’s hoor ik dat er te veel “rand” infor-
matie in die berichten komt. (hondenpoep, kapotte 
lantarens, of zelfs afspraken voor kopje koffie). Wil 
je hier gebruik van maken, houd de groep dan klein 
en maak duidelijke afspraken.

o Je verschijnt hier voor de deur in een surveillan-
cewagen; waar is de fiets of het aloude “voeten-
werk”?

Ja, uhhh... Eerlijk gezegd wil ik daar graag weer 
naar terug. In het begin ging ik met een collega vaak 
op de fiets of zelfs te voet van het bureau op de 
Aalsterweg, via Schuttersbos, naar hier. We verza-
melden dan een schat aan informatie onderweg en 
maakten her en der gemakkelijker een praatje. Maar 
ik heb nu zoveel verspreid liggende afspraken dat 
ik dan in tijdnood kom. Maar ik wil het toch zeker 
weer gaan proberen!

o Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?
Ja, ik wil nog even kwijt dat ik vind dat ik de 

leukste baan heb bij de politie! Het is wel eens heftig 
maar ik kan goed emotie en ratio scheiden. Dit werk 
geeft mij veel tijd om contact met mensen te hebben 
en ik hoop dit nog lang en met plezier te kunnen 
doen.

Hiermee wens ik Rob veel succes!

Hanneke Michel
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Buurtpreventie
nuttig en succesvol

Zes leden van het buurtpreventieteam Gij-
zenrooi bezochten op 23 januari jl. de buurt-
preventie dag. Deze dag wordt jaarlijks door 
een buurtpreventieteam namens de gemeente 
Eindhoven georganiseerd om de vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet.

Na een korte verwelkoming door het organiserende 
buurtpreventieteam Strijp-S werd eerst een minuut 
stilte in acht genomen voor onze onlangs overleden 
lopers-coördinator Riky Heijnen.

Daarna was het woord aan politiechef Ellis Jeuris-
sen. Dat zij groot belang hecht aan buurtpreventie 
bleek al uit het feit dat zij speciaal van een familie-
feest in Twente was overgekomen om hier aanwezig 
te zijn. Zij was daarom niet in uniform, verontschul-
digde zij zich. Ook in haar toespraak liet zij horen 
dat de politie buurtpreventie erg belangrijk vindt. 
“De inbraakcijfers zijn afgelopen jaar drastisch 
gedaald.” Zij juichte het toe dat het aantal gecer-
tificeerde buurtpreventen het afgelopen jaar was 
toegenomen van 400 naar 750. 

Wethouder Staf Depla verving verantwoordelijk 
wethouder Yasin Torunoglu, die aan het verhuizen 
was. Ook hij ging in op het belang van buurtpreven-
tie en dankte alle vrijwilligers namens de gemeente 
Eindhoven voor hun inzet.

Gerard Donders, die de opleiding tot buurtprevent 
verzorgt, benadrukte nog eens dat buurtpreventie 
leidt tot minder criminaliteit en meer sociale cohe-

sie; en bij de buurtpreventen zie je dat ze een andere 
kijk op de wijk krijgen. Hij pleitte ervoor om toch 
vooral informatie te delen met omliggende wijken 
om zo het succes te vergroten.

Tussen deze toespraken in de centrale ontmoe-
tingsruimte waren er vier verschillende sessies in 
de zalen eromheen, waarvan iedereen er drie kon 
bezoeken. Er was een film over buurtpreventie in de 
filmzaal, waarin Riky Heijnen ook nog diverse keren 
aan het woord kwam, de Hartstichting hield een uit-
eenzetting over reanimatie en het gebruik van een 
AED (draagbaar apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen bij een hartstilstand), de gemeentelij-
ke afdeling Stadstoezicht verzorgde een presentatie 
over hun taken als buitengewoon opsporingsamb-
tenaar (BOA) en het bedrijf Sorama liet zien welke 
rol geluidsapparatuur mogelijk in de toekomst zou 
kunnen vervullen bij de buurtpreventie.

Afsluitend was er nog een borrel en kregen alle 
teams een attentie mee. Tijdens de hele bijeenkomst 
was er ruimschoots de gelegenheid om te netwer-
ken, maar het viel toch op dat de meeste teams op 
zichzelf stonden.

Wilt u ook een bijdrage leveren om onze wijk veilig 
en leefbaar te houden? Meld u dan aan bij Myriam 
Schrover! Via e-mail: gijzenrooibuurtpreventie@
gijzenrooi.nl

Jos van Dijk
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
BUURTBORREL EN ALGEMENE LEDENVERGADERING

MAANDAG 11 APRIL 2016

Beste buurtbewoners,

Nog één keer nagenieten van het jubileumjaar? Graag nodigen wij u uit voor de Buurtborrel en 
Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april 2016 in het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73 
(ingang via het paadje links naast de dierenkliniek).

We hebben het doel de tijdsduur van het formele gedeelte te beperken. Na dit gedeelte zullen we 
een beeldimpressie van het jubileum laten zien om nog één keer samen na te kunnen genieten 
van dit zeer geslaagde weekend. Aansluitend kunnen we onder het genot van een hapje en een 
drankje gezellig bijpraten. 

   Datum :     Maandag 11 april 2016
   Welkom:    19.45 uur
   Aanvang vergadering:   20.00 uur
   Einde vergadering:  21.00 uur

   Beeldimpressie jubileum: 21.00 uur
   Einde buurtborrel:  22.30 uur

De agenda van het formele gedeelte is als volgt:

•  Opening en mededelingen
•  Goedkeuring notulen ALV 13 april 2015 (zie www.gijzenrooi.nl)
•  Aftreden en (her)benoemen secretaris*
•  Financiële verantwoording 2015 en begroting 2016
•  Rondvraag en sluiting

Wij zien en spreken u graag op maandag 11 april!

Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi

* Statutair heeft ieder bestuurslid een zittingstermijn van 2 jaar. De huidige secretaris, Maarten Verboord, treedt af en 
is herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur vóór 1 april.
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IN MEMORIAM: RIKY HEIJNEN

Op 7 januari overleed Riky Heijnen, een zeer actief en gewaardeerd lid van onze bewonersvereniging. Een aan-
tal jaren geleden werd Riky ziek. Na ingrijpende behandelingen werd zij gezond verklaard en pakte ze al haar 
werkzaamheden voor onze vereniging weer voortvarend op. Kort na de zomer kreeg zij opnieuw klachten en een 
vervolgbehandeling sloeg niet meer aan. Begin dit jaar overleed ze in haar huis aan het Diepmeerven, slechts 68 
jaar oud. Op een druk bezochte en indrukwekkende crematieplechtigheid hebben we definitief afscheid van haar 
moeten nemen. Riky wilde geen bloemen! Ze hield wel van hoedjes, die lagen in soorten en maten op en om haar 
kist. We nemen onze hoed diep af voor alles wat Riky voor de wijk gedaan heeft.

Van buurtpreventie tot ‘mijn buurtje’
Riky was zeer begaan met de veiligheid in onze wijk. Vanaf het begin was zij lid van het buurtpreventie-team en 
straatcoördinator van sector 1 (het Meerbergsven). Toen er in 2014 een inbraakgolf in onze wijk kwam, zijn we be-
gonnen met het lopen van rondes. Riky werd coördinator van de lopers en bracht nieuwe lopers de fijne kneepjes 
van het vak bij. Haar gedrevenheid blijkt wel uit haar nadrukkelijke wens zo lang mogelijk bij het preventiegebeu-
ren betrokken te blijven. Een dag voor haar overlijden was ze nog via de mail actief om zaken in goede banen te 
leiden. In haar rouwkaart zat zelfs nog een handgeschreven briefje met een laatste aanwijzing…

Ook schreef Riky regelmatig bijdragen onder het kopje ‘Mijn buurtje’ in het ZEGJE. Observaties op microniveau, 
geregeld waren daar oproepen tot alertheid en buurtcohesie bij. Ze volgde de wijkagent op Twitter en alerteerde 
buurtgenoten op klussende Ieren, op sieraden beluste Oost Europeanen met een babbeltruc en collectes voor arme 
kinderen in een tot nu toe onbekend ver land.

‘Plotseling wordt er op je schouder geklopt’
Riky’s staat van dienst voor onze wijk is indrukwekkend, de wijze waarop zij met haar ziekte omging nog indruk-
wekkender. Ze was krachtig genoeg om naast verdrietig ook dankbaar te zijn. Dankbaar voor het feit dat ze haar 
hele leven nooit eerder getroffen was door ziekte.
‘Maar dan wordt er plotseling op je schouder geklopt’ zei ze een keer. Toen duidelijk werd dat er van genezing 
geen sprake meer kon zijn, heeft zij de regie volledig in handen genomen. Haar crematieplechtigheid regelde ze 
goeddeels zelf, ze schreef de rouwenveloppen (‘echtgenoot Henk kan mijn handschrift in het adresboekje toch niet 
lezen’) en koos zelf het moment waarop zij waardig en in haar eigen huis kon sterven. 

In een leven na de dood geloofde ze eigenlijk niet. ‘Maar mocht het wel bestaan, dan zal ik ervoor zorgen dat de 
heren boven het allemaal wat beter gaan regelen. Als het hier na mijn dood beter gaat, is dat het bewijs van een 
hiernamaals’ zei ze nog kort geleden met een knipoog. We wensen haar echtgenoot Henk, dochter Anke en Riky’s 
moeder heel veel sterkte met het verlies. Allen die betrokken zijn bij de buurtpreventie gaan haar ook ongelooflijk 
missen. Graag wil ik afsluiten met de woorden waarmee Riky laatste bezoekjes of mails eindigde: 

‘GENIET VAN HET LEVEN’
Johàn Blaazer (buurtcoördinator preventie).
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Rondje met Riky
Een rondje met Riky was een hoofd vol verhalen, 
was flink doorlopen en recht door zee gaan, was 
bewoners ontmoeten. Een rondje zonder Riky is nu 
anders en wennen.
Dank je wel Riky, voor je gedreven coördinator-
schap, voor je grote enthousiasme bij het lopen, 
voor al je goede buurtzorgen.
Als we voortaan onze rondjes maken en langs je 
huis komen, zullen we extra aan je denken. Als dat 
lukt, ga je ons ongetwijfeld alert volgen.

Namens alle lopers van Gijzenrooi, 
Myriam Schrover, coördinator ad interim

Kinder-oudjaarsfeest 
2015

Wat hebben we weer veel vrolijke 
gezichten van de kinderen gezien op 
oudejaarsavond. Bijna klokslag 20:00 
uur begonnen buurtbewoners op het 
Eijerven een schitterde vuurwerk show 
af te steken. Iedereen heeft hier met 
volle teugen van genoten. Via dit Zegje 
wil ik deze bewoners extra bedankt! 
Daarbij was overal in de wijk ook veel 
mooi vuurwerk te zien.

Het weer was ons goed gezind en zelfs 
voor de tijd van het jaar warm te noe-
men. De vuurkorf diende vooral voor 
gezelligheid en de marshmallows. 

Het was leuk om te zien dat jong & 
oud en alle generaties vertegenwoor-
digd waren. 
Wellicht is het een idee om het vol-
gend jaar een half uur te vervroegen 
zodat ook de allerkleinsten langer van 
de partij kunnen zijn. Hebben jullie 
nog ander ideeën (of wensen) of wil je 
graag meehelpen, laat het dan graag 
even weten.

Hanneke Boele 



13www.gijzenrooi.nl

Donderdag 21 januari was er weer de jaar-
lijkse brainstormavond over de activiteiten-
kalender van Gijzenrooi met het bestuur. 
Zoveel mogelijk actieve buurtbewoners 
werden hier uitgenodigd om mee te denken 
over wat we dit jaar allemaal gaan brengen 
en wat we misschien nog kunnen ontwikke-
len aan evenementen.

Wat gaan we in 2016 
allemaal doen
in Gijzenrooi?

 

Het bestuur spreekt nogmaals uit hoe jammer het 
is dat er geen echte activiteitencommissie meer is. 
Hoe jammer ook dat er geen opvolger is gevonden 
voor Mariëtte Mooren die jarenlang de kar trok. Wel 
fijn om ons te realiseren dat er toch steeds opnieuw 
weer mensen uit de wijk opstaan, om de organisatie 
van een nieuwe of bestaande activiteit op zich te 
nemen.
 
We hebben de jaarplanning 2016 doorgelopen en er 
is het volgende voorlopige programma gemaakt:
Een nieuwe loot aan de activiteitenboom is de 
Maandelijkse wandeling, georganiseerd door Truus 
en Kees van Vessem. Zij wandelen elke eerste zon-
dag van de maand om 10 uur met een groep. Het 
is een “stevige wandeling” van rond de 10 km en 
duurt ongeveer 2 uur. Inschrijven hoeft niet; iedere 
wandelaar meldt zich gewoon bij de bushalte aan 
het Bunderkensven. Zo simpel kan het zijn…!
Op vrijdagavond 19 februari stond al weer voor het 
3e jaar Cultuur bij je buur geprogrammeerd. Dit 
keer hebben zich bijna 200 mensen aangemeld. Men 
speelt, keek en luisterde in 9 huiskamers en een tuin 
(!) met 9 kunstenaars uit de wijk en 53 artiesten. 10 
artiesten daarvan komen uit onze eigen buurt. Daar-
mee is dit evenement weer flink gegroeid. Vorig jaar 
waren er namelijk 130 deelnemers. Deze avondac-
tiviteit in de ongezellige wintermaand wordt geor-
ganiseerd door Greetje Heijmans, Jan Denneman en 
Erik van Dijck.

Het traditionele Paaseieren zoeken wordt dit jaar 
georganiseerd door Janco en Moniek Rampart en 
Esther van der Meijden. Paashaas Jeroen van Rooij 
is ook weer van de partij en natuurlijk helpt er weer 
een groep van vrijwilligers om de eieren te versprei-
den en alles in goede banen te leiden. 

De Midzomeravond kreeg in 2015 vanwege de 
drukte rond ons jubileum én het 75 jarig jubileum 
van Ariëns Toneel een aangepaste vorm op zon-
dagmiddag. Het werd gecoördineerd door Erik 
van Dijck, ondersteund door een stel vrijwilligers. 
We zagen diverse scènes uit een theaterproductie 
verdeeld over 5 speelplekken rond het Buurtven en 
natuurlijk was er weer een wagenspel. De catering 
werd die keer uit handen gegeven aan een mobiele 
barwagen (Wine on Wheels) en hapjes van de Turk-
se Julia. Dit jaar willen we weer een klein festival 
in de avond op poten zetten met kinderactiviteiten, 
muziek vooraf, het wagenspel van Ariëns Toneel als 
hoofdact en muziek om lekker bij te blijven hangen 
en buurten. Het vindt dit jaar plaats op 16 juli, een 
week voor de schoolvakanties. Hiervoor zoekt Erik 
nog enkele vrijwilligers die dit “feestje” mee willen 
organiseren.

Vanouds hadden we ieder jaar het derde weekend 
van september een grote buurtactiviteit. Na vele 
succesvolle Zeskampen werd dit in 2014 vanwege 
teruglopende belangstelling vervangen door een 
Burendag, met boekenmarkt en zelf gekookt eten. In 
2015 vierden we in dat bewuste weekend het groot-
ste evenement ooit: ons 25 jarig Jubileum. 
Voor dit jaar zijn er ideeën om weer wat succesvolle 
programma’s te herhalen zoals o.a. een fietstocht en 
een wijnproeverij. Ook daar zoeken we nog mensen 
voor de organisatie. Zij ondersteunen Janco Ram-
part, Tim van Vark en Susanna Houben. 
Een vast programma onderdeel is ook de lampi-
onnenoptocht voor de kinderen in november. Het 
wordt weer georganiseerd door Susanna Houben en 
Laura Karambalis. Zij zoeken nog een extra vrijwilli-
ger voor de avond zelf. 

Bij het agendapunt Kerst bij de Eikenboom wordt 
weer eens door enkele aanwezigen de behoefte 
uitgesproken aan een alternatieve, meer sfeervolle 
kerstverlichting. Hoewel het bestuur steeds gezegd 
heeft dat ze bepaald hebben dat we het mooi vin-
den, zijn zij het eens met initiatieven die zouden 
leiden tot vervanging van de coole LEDstrips. 
De organisatie van het evenement is weer in handen 
van het bestuur. Samen met Truus van Vessem en 
de meer dan 30 vrijwilligers van het koor de Boom-
klevers wordt er weer volop gezongen. Aanmelden 
voor dit supergezellige koor, dat een keer of 6 repe-
teert in oktober, november en december, kun je bij 
Truus van Vessem. Dit feest kan er alleen weer zijn 
met alle vrijwilligers ter plekke zoals de tentbou-
wers, de geluid- en lichtmensen, de vuurkorfstokers 
en de chocolade- en glühweinschenkers! We  gaan er 
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weer een mooie en gezellige avond van maken. 
Het jaar is weer echt rond met de 3e editie van een 
vuurwerk afsteken aan de vooravond van Oud & 
Nieuw. Op het Buurtven organiseert Hanneke Boele 
deze gezellige en veilige bijeenkomst met ouders, 
grootouders maar vooral met kinderen. 
Nog iets gemist? Ja, Mari de Bijl, gebiedsbeheerder 
van het Brabants Landschap plaatste op initiatief 
van bewoners en de bewonersvereniging in 2015 
een Ooievaarsnest. Dit gebeurde na een groots 
opgezette verkiezing van het mooiste nest. Bij de 

onthulling van dit prachtige “landmark” -vooraf-
gaand aan het eieren zoeken- beloofde Mari ons dat 
als er een nest met jongen komt, hij de jonge (en 
andere) bewoners van Gijzenrooi wil trakteren. Er 
zit dus een kans in dat we dit voorjaar Beschuit met 
muisjes gaan eten met de boswachter. Speur daarom 
gerust af en toe over de vloeiweide aan de rand van 
Kanunnikensven, Eendenven en Bunderkensven en 
meld ons of er ooievaars gezien zijn en hou vooral 
Facebook en de site van de vereniging goed in de 
gaten!

Het programma voor 2016 ziet er nu als volgt uit:

Iedere eerste zondag van de maand t/m 3-4 Wandelen in Gijzenrooi
19 februari     Cultuur bij je Buur
26 maart     Paaseieren zoeken
16 juli      Midzomeravond
24 & 25 september    Burendag (tal van activiteiten) 
29 oktober     Lampionnenoptocht
11 december     Kerstboom ontsteking
31 december     Kinder-oudjaar

MIDZOMERAVOND 
dit jaar op 16 juli

Een week vóór de basisschoolvakantie, op zater-
dagavond 16 juli, organiseren we vanuit de bewo-
nersverenging weer een Midzomeravond op het 
grasveld van het Eijerven (Buurtven). Hoogtepunt 
is natuurlijk het jaarlijkse wagenspel van Ariens 
Toneel, zoals altijd bedoeld voor jong en oud. Zij 
brengen weer op kolderieke wijze en met volk-
se moraal een kleurrijk stuk met veel humor en 
muziek. Je hoeft geen stoelen mee te brengen; op 
kleden en lange banken bekijken we -net als vorig 
jaar- vanaf het talud naar het spektakel. 
We beginnen die lange avond (die dit jaar al ver na 

de midzomernacht valt) met een activiteit die voor-
al afgestemd is op de jeugd van Gijzenrooi. Op dit 
moment is het nog niet bekend of dat dit keer een 
doe- of kijkactiviteit wordt. 
We sluiten de avond af met rustige live muziek. 
Muziek waarbij je onder het genot van een drank-
je en een hapje gezellig bij kunt kletsen met alle 
buurtbewoners. 
Voor de organisatie van dit evenement zoeken we 
nog enkele nieuwe leden!

namens de organisatie Midzomeravond, 
Erik van Dijck
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OPROEP
De Bewonersvereniging is op zoek naar een ruimte voor de centrale opslag van materialen die we ge-
bruiken tijdens activiteiten (zoals:  de tent, straatveegborden en in de toekomst mogelijk ook biertafels 
en statafels etc). We denken bijvoorbeeld aan ruimte in een garage, loods of schuur die voor een lange 
periode beschikbaar gesteld kan worden. Indien er mogelijkheden zijn, horen we dit graag via: bestuur@
gijzenrooi.nl

Coördinator Activiteiten iets voor jou?
Bewonersvereniging Gijzenrooi is op zoek naar een nieuwe coördinator Activiteiten. De belangrijkste 
taak is afstemming met de vrijwilligers die activiteiten organiseren. Daarnaast is het natuurlijk leuk om 
zelf een activiteit mee te organiseren. Invulling van de rol is naar eigen inzicht.

Een ideale manier om snel veel mensen in de wijk te leren kennen en zo een mooi steentje bij te dragen 
aan activiteiten in de wijk.

Interesse of vragen?

Stuur een mailtje naar: bestuur@gijzenrooi.nl

‘Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country.’
Een quote uit de inauguratierede van President Kennedy op 20 januari 1961 

Vrij vertaald voor Gijzenrooi in maart 2016:
‘Vraag niet wat Gijzenrooi  voor jou kan doen, maar wat jij voor Gijzenrooi kunt doen.’
Als deze vraag u aanspreekt, is hier wellicht het antwoord:

Het buurtpreventieteam is – per direct - op zoek naar iemand die iets voor de (veiligheid in) onze 
wijk wil doen.

We zijn op zoek naar een straatcoördinator buurtpreventie die:

• woont op het Meerbergsven of aan het begin van het Diepmeerven
• aanspreekpunt wil zijn voor zijn/haar straat op het gebied van preventie
• mee wil denken over het veilig houden van onze wijk
• een paar keer per jaar wil vergaderen met het gemotiveerde buurtpreventie-team.

U ziet, heel veel tijd kost het niet, belangrijk is het 
wel!

Interesse en wilt u meer weten? Neem dan gerust 
contact met me op.

Johàn Blaazer buurtcoördinator preventie.
040 2126846
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Gijzenheid en
  Duurzaamrooi

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het 
half februari. Het is een zachte winter geble-
ken, beste wijkgenoten. Zo zacht dat ik mij 
eind december nog genoopt zag om het gras 
te maaien. Niet eerder heb ik dat voorbij begin 
november hoeven doen.

En nu staan op diverse plekken in onze wijk 
de narcissen al parmantig te bloeien. Als ik mij 
afvraag of dat niet wat aan de vroege kant is 
dan laat het antwoord niet lang op zich wach-
ten. Weerlieden en natuurvorsers buitelen over 
elkaar heen om mij in ronkende superlatieven 
voor te rekenen hoe ver de natuur vóór ligt op 
de langjarige gemiddelden. Vier weken, nee vijf, 
welnee: zes!

Ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant: 
ik ben niet zo’n wintermens. De korte dagen 
en het spaarzame zonlicht van dat jaargetij-
de omfloersen mijn gevoelige natuur met een 
overschot aan zwaartekracht. Wat mij betreft: 
hoe zomer des te beter! 

Aan de andere kant: het zit de wetenschap niet 
lekker. De afgelopen jaren is warmterecord na 
warmterecord gesneuveld. Dat is niet goed. 
Niet voor de gletsjers, ijsberen en poolkappen, 
niet voor de zeespiegel, de natuur, de laaggele-
gen gebieden en ga maar door. Dan val je toch 
even stil. Een bekend citaat wil dat wij planeet 
Aarde niet hebben geërfd van onze voorouders, 
maar haar te leen hebben van onze kinderen. 
Als rechtgeaarde vader stemt dat mij tot naden-
ken.

Gelukkig sta ik daarin niet alleen. Een groepje 
enthousiaste wijkgenoten is in de doe-stand 
geschoten. U raadt het al: ik heb het over onze 
werkgroep Duurzaamheid. Ik raakte aan de 
praat met één van de leden. Over de zonnepa-

nelen op zijn dak. Daarmee wordt elektriciteit 
opgewekt voor in huis. En wat er over blijft 
wordt - tegen vergoeding - aan het net ge-
leverd, zodat anderen er wat aan hebben. Ik 
raakte enthousiast. De vonk sloeg over, er ging 
mij een lichtje op en ik kreeg er energie van. En 
dus, kortgezegd, heb ik inmiddels een offerte in 
huis om mijn dak van panelen te laten voorzien. 
Ik sta pal tegen de zeespiegel en ga vergroe-
nen! 

U kent mij een beetje: als ik eenmaal iets in 
mijn hoofd heb, dan heb ik dat ook niet ergens 
anders. En dan ben ik vatbaar voor een lichte 
vorm van megalomanie. Plat vertaald: dan kan 
ik lekker doordraven. Dus, als ik nu met mijn 
nieuw verworven blik de vele daken in onze 
wijk zie die nog paneelloos zijn, dan maakt een 
bijna niet te stuiten zendingsdrift zich van mij 
meester. 

‘Aan de deur wordt niet bekeerd’, zegt u wel-
licht. Dat respecteer ik graag. Maar in het 
Zegje?? Maak de zin af, kleur de plaatjes en kijk 
eens op www.gijzenrooi.nl onder ‘Duurzaam-
heid’.....

Groenz
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Persbericht
ZuidZorg start met 

gespecialiseerd Kindzorg 
Team

Klein leven, grote impact
Kindzorg heeft een speciaal plekje in ons Zuid-
Zorg hart. Het jonge leven verdient alle kansen! 
ZuidZorg biedt zowel specialistische medisch ver-
pleegkundige zorg als sociaal pedagogische hulp-
verlening aan alle kinderen die dit nodig hebben. 

Het VTT Kindzorg Team bestaat uit gespecialiseerde 
(kinder)verpleegkundigen met ruime ervaring in de 
kortdurende en langdurige intensieve zorg en hulp-
verlening aan kinderen. De zorg richt zich indien 
nodig ook op broertjes, zusjes en ouders vanwege 
de impact op het hele gezin. Thuis of waar u dat 
wenst, bijvoorbeeld op school, op het kinderdagver-
blijf of op een vakantieadres in de regio.
De zorgverlening begint met goede afstemming en 
communicatie. Naast de intensieve medische ver-
pleegkundige zorgverlening kunt u bij ons terecht 
voor ondersteuning, coaching en praktische advie-
zen. Dit doen wij in samenwerking met de ouders, 
docenten en alle andere betrokken hulpverleners 
zoals bijvoorbeeld kinderartsen, huisartsen, sociaal 
maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, logope-
disten en revalidatieartsen. 
Wij werken in een klein vast team en u krijgt één 
vast aanspreekpunt. Uw kind en uw gezin staan 

centraal, de zorg moet aansluiten bij jullie leven. En 
omdat uw zorgen niet om 17.00 uur stoppen zijn 
we er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u. Wij 
kunnen uw zorgen niet wegnemen, wij proberen u 
wel zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo komen 
we tot een passende structuur en nieuwe kansen 
voor u en uw gezin. 

Wilt u meer informatie over het VTT Kindzorg Team 
bel dan 040-2 308 408.

Open Dag Scouting 
Père Kersten
Zaterdag 9 april laat Scouting Père Kersten Stratum 
zien wat scouting zoal te bieden heeft. Van 14:00 tot 
17:00 zullen er leuke activiteiten zijn voor kinderen 
van alle leeftijden in het park naast de Gerardus-
kerk, van kabelbaan tot puzzeltocht en natuurlijk is 
er ook wat lekkers. Voor ouders en andere belang-
stellenden is er een informatiestand en natuurlijk 
zijn de stafleden er voor al uw vragen. Kom dus 
gezellig langs! 
Houd voor meer informatie www.perekersten.nl in 
de gaten.
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Sleutelpositie
Als bewoner van Gijzenrooi, als communicatie-
trainer, als moeder, als mens doe ik iedere dag 
ervaringen op in het leven. Net als onze buren 
doen ook wij ons best om de ruimte ons eigen te 
maken. Stap voor stap geven wij ons huis en onze 
tuin vorm en zo dragen wij ons steentje bij aan 
het beeld van onze wijk. In deze column schrijf ik 
hierover. 

Het was mooi weer, blauwe lucht, frisse wind en 
heldere zon. We maakten gezellig een wandeling, 
wat hier in de buurt zo goed kan. Samen met het 
gezin op pad. De fiets geparkeerd langs het fietspad 
en zo de velden ingelopen. Ja, hoor, geef jouw sleu-
tel maar aan mij; die bewaar ik wel in mijn hand-
schoen. Even verderop, genietend van het uitzicht, 
kwam het besef: de handschoen is leeg... ik heb de 
sleutel verloren. Direct been ik terug langs het pad, 
zoekend, speurend... niets. Weer terug bij man en 
kinderen biecht ik het op. Samen zoeken we verder, 
heen en weer en nog een keer... niets. De fiets met 
dicht slot gaat provisorisch mee. Eenmaal thuis 
even sleutelen: slot open gezaagd en een nieuw slot 
aangeschaft. Ik schaam mij, heb alles gedaan wat ik 
kon en nu kunnen we weer verder.

Sleutel kwijt... herken je dat? Daar bij die watermo-
len viel de sleutel van mijn zoon precies boven het 
rad; we durfden ‘m niet meer te pakken... Toen er 
een vriendje kwam spelen dat na het crossen ver-
telde: “Net had ik ‘m nog in mijn hand...”, terwijl 
ik dacht dat de sleutel netjes opgeborgen was in 
zijn tas. Onlangs raakte er een sleutel zomaar zoek, 
zonder dat we weggeweest waren; die moet toch 
nog érgens liggen.

“Mam, mijn fietssleutel is kwijt...” Hoe reageer je 
dan? Boos, uit wanhoop en frustratie of begaan, 
troostend en meelevend of misschien alert, direct 
zoeken, vragen, oplossen, gericht op actie of de-
pressief, machteloos, ‘waarom overkomt dit míj nu 
weer...’. Alle gevoelens passeren de revue. Ik herken 
de situatie maar al te goed. Vechten heeft geen zin. 

Dus erken ik de sleutel als mijn meerdere. Hij heeft 
de sleutelpositie. Dat brengt soms wat roet in het 
eten of feest in de tent, in elk geval vraagt het om 
creativiteit en relativeringsvermogen. En daaraan 
ontwikkel ik mij als mens steeds weer.

Herken je dat? Of ben jij zo iemand met een vaste 
plek voor de sleutels, een sleutelkastje of sleutel-
haakje?... Ik ook!

Door Minke Willemse
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Wandel je ook mee?
Met de Stratumse Avond 4-daagse!

Na een daverend succes in 2015 willen we de data voor 2016 alvast 
onder de aandacht brengen.

In 2016 gaan we van start op dinsdag 31 mei en wandelen we weer 
iedere dag 5 km. Noteer allemaal in uw agenda: dinsdag 31-05-2016 
t/m vrijdag 03-06-2016 Stratumse Avond 4-daagse.
De organisatie ligt in handen van een groep enthousiaste vrijwilli-
gers in samenwerking met de Nederlandse Wandelsport Bond.

Wederom gezellig wandelen met de hele familie. Elke avond is er 
een andere route van 5 km. Iedereen die 4 avonden heeft meegelo-
pen ontvangt bij binnenkomst op vrijdagavond tegen inlevering van 
zijn/haar stempelkaart een medaille.

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. De buurtverenigingen en diverse scholen in Stratum zullen 
in het voorjaar van 2016 nader worden geïnformeerd. Natuurlijk rekenen we op een grote opkomst.
Hebt u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op via stratumseavond4daagse@gmail.com

Bestuur SA4D

KOM JE OOK 
PAASEIEREN 

ZOEKEN?
Op paaszaterdag 26 maart a.s. organiseert de com-
missie activiteiten van de Bewonersvereniging een 
leuke en inmiddels vertrouwde activiteit voor de 
kinderen in onze wijk: Het paaseieren zoeken! 

We verzamelen op het Buurtven (veldje Eijerven/
Schaapsloopven) en vertrekken om 10.30 uur samen 
met de paashaas naar de zoekplaats. 

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 
attentie mee naar huis krijgen. Alle kinderen kun-
nen met de gevonden eieren een lootje verdienen, 
daarmee zijn leuke prijsjes te winnen in de loterij. 
Dus hoe meer eieren je vindt, hoe groter je kans op 
een prijsje.
Voor ieder kind is er iets te drinken en voor de ou-
ders 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!

Esther v.d. Meijden en Monique Rampart
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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 BE-
LANGRIJK DAT WIJ EEN RELEVANTE GESPREKSPARTNER 
BLIJVEN DIE VEEL BEWONERS VERTEGENWOORDIGT. 
HOE MEER LEDEN, HOE GROTER ONZE STEM!

Verder zorgt de bewonersvereniging via de diverse commis-
sies voor o.a. veiligheid, leuke activiteiten voor jong en oud en 
een duurzame wijk. Vier keer per jaar verzorgt de commissie 
communicatie 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.


