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WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD!!!

SNEAK PREVIEW:
WIJNPROEVERIJ NOVEMBER 2011

‘ Dat moeten jullie beslist nog eens organiseren’; ‘ ik was die avond verhinderd,
maar ben erg in wijnen geïnteresseerd’ , ‘wanneer komt er een vervolg op de
wijnproeverij?’ ‘Helaas was ik juist in die periode zwanger, ik krijg toch wel een
herkansing?’

Een greep uit de vele positieve reacties die wij als organisatoren van de
wijnproeverij in 2009 de afgelopen 1,5 jaar ontvingen. Toen penningmeester Gerard
van Rossum op de Algemene Ledenvergadering liet doorschemeren in zijn
begroting al een
post ‘ wijnproeverij’
opgenomen te
hebben, zijn we
meteen in actie
gekomen.

In het ZEGJE van
september
informeren wij u
nader! De exacte
datum ligt nog niet
vast, maar
waarschijnlijk een
zaterdagavond
begin november.

Beja Pijpers,
Truus van Vessem
Johan Blaazer

Informatieblad van de 
bewonersvereniging Gijzenrooi
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Activiteiten

september Zeskamp met BBQ.
november Wijnproeverij.
11 november Lampionnenoptocht.
20 november Sinterklaas.

Wijnproeverij.

Jong en
in Gijzenrooi.

Verkeers-
remmers.

Nieuwe
secretaris.

Ondernemers in
Gijzenrooi.

Een wit en 
stralend gebit.

Geslaagde
paaseieren.

Gijsz.

Publicatieborden
in de wijk.

ALV 2011
het verslag.
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Je bent jong 
en je woont

in Gijzenrooi!

Ondeugend
Hij is vier en hij kan net bij de bel.
'Mevrouw, mevrouw, er zitten twee
eenden bij u in de tuin!'
Buurjongetje Bart oftewel Affelay
aan zijn shirt te zien, wijst me erop
dat de eenden van Diepmeerven
weer domicilie gekozen hebben in
ons piepkleine vijvertje. Ik zie Bart
wel vaker buiten, druk in de weer
met een driewielertje of een
voetbal. Hij vermaakt zich
uitstekend en schept er genoegen
in om volwassenen in zijn
conversatie te betrekken. Een heel
ondeugend citaat van Bart toen een
wat oudere heer langs fietste: 'Dag
meneer de stoute koekepeer!' Voor
jonge kinderen is Gijzenrooi een
veilig en plezierig oord om te
spelen. Dat is ook te zien aan de
kleurige stoeptekeningen die

menig trottoir sieren.
En hoe gaat het als je wat ouder
bent? 
Ze zijn 13 en ze staan om 8.15 uur
's morgens met de fiets op het
stoepje voor de Bokkentuin.
Ze wachten elkaar op om samen
naar de brugklas te gaan. De
gesprekken gaan over school en
over elkaar. 'Ik had een 4 voor
geschiedenis, ons mam was écht
boos!'

Hun scholen liggen buiten de wijk
en ik vraag me af voor welke
activiteiten zij nog in Gijzenrooi
terecht kunnen.

Asfaltveldje
Ik spreek erover met Lavinia (13)
en haar zus Yvana (bijna 17). De
meisjes gaan naar verschillende
scholen en fietsen dus niet met
elkaar mee.
Lavinia heeft nog wel contacten
met Gijzenrooise vrienden. Ze
spreekt soms met hen af om te
kletsen op het asfaltveldje. “Dat is
naast het kerkhof bij de
pingpongtafel. Als je zegt ‘bij het
asfaltveldje’, dan weet iedereen wat
je bedoelt!” Als kind vond ze het
fijn om in de grote speeltuin bij het
Buurtven te spelen.
Yvana bevond zich in haar jonge
jaren vaak op het pleintje bij het
Lisven. Daar deden ze
landverovertje, balspelen,
verstoppertje en natuurlijk
knikkeren. Je kon elkaar ook treffen
op het driehoeksveldje, dat bevindt
zich naast de flats aan het
Bunderkensven. Konijnen
beschouwen dit veldje ook als een
favoriete stek om te vertoeven. 
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Met haar vrienden onderneemt
Yvana buitenschoolse activiteiten
als uitgaan, filmpje kijken, terrasje
pakken, maar nooit meer in de
eigen buurt. Met een Gijzenrooise
vriendin van de basisschool fietst
ze iedere week naar haar
sportvereniging: een volleybalclub
in Waalre.

Kentekens noteren
Over de verkeersveiligheid hebben
de dames een duidelijke mening.
Lavinia: 'Het is een rustige buurt,
dus je hoeft niet 10 minuten te
wachten voor je de straat over kunt
steken!’ Yvana merkt op dat er op
Diepmeerven wel erg hard gereden
wordt. Dat lijkt haar gevaarlijk
voor kinderen die op de weg
skeeleren. Een aantal jaren geleden
noteerde ze eens kentekens van
voorbij suizende auto's. Dat waren
er heel wat! ’Zo speelden we een
beetje voor politieagent’.
Het natuurgebied achter de wijk bij
het Kanunnikensven ervaart Yvana
als een rustig en mooi stukje
natuur. Ze is er zelfs met een
groepje vrienden een keer wezen

picknicken. Dat was een groot
succes!
De nieuwe wijk Putten
daarentegen met zijn strakke
wegen en allerlei kleuren huizen
door elkaar beoordeelt ze als 'nep'.
‘Vroeger waren er bomen en
struiken en ging ik er wandelen
met de hond van oma en opa. Het
groen is nu allemaal weg’.
Over de Vennendag en Zeskamp

zijn Yvana en Lavinia eensgezind
enthousiast: ‘Daar kun je, ook als
jongere van onze leeftijd, heel goed
aan deelnemen’. En……...als er een
leuk cafeetje of clubhuis in
Gijzenrooi was, dan zouden de
dames dat zeker bezoeken!

Myriam Schrover

Waardevol, dat deze jongeren ons
hun duidelijke mening gaven! We
zijn ook heel benieuwd naar die
van jou! Welke jongere mailt zijn
ervaringen en wensen naar de
redactie?
Wij verzamelen de reacties voor
het volgende Zegje. 
De sluitingsdatum is 4 augustus
2011.
Redactie Gijzenrooise Zegje:
communicatie@gijzenrooi.nl 
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Verkeersremmende
maatregelen

In het Zegje van maart 2011 stond dat er na uitvoerig
overleg met de gemeente verkeersplateaus zouden
komen op de kruisingen Diepmeerven/Wolfsven en
Diepmeerven/Klein Huisven. De gemeente heeft ons
inmiddels schriftelijk laten weten dat dit niet doorgaat. 

De aanvraag was ingediend voor het mensen, wensen
budget van de gemeente. Dit budget is bedoeld voor
het verfraaien of verbeteren van de openbare ruimte.
Doel van het budget is wensen te vervullen die anders
niet in de reguliere werkzaamheden meegenomen
worden. Voorwaarde hierbij is dat de buurtbewoners
akkoord moeten zijn met het voorstel.

Na het akkoord dat er budget vrij gemaakt kon
worden, is er op verzoek van de gemeente door het
bestuur een handtekeningenlijst verspreid onder de
direct omwonenden. De handtekeningenlijst diende
om aan de direct omwonenden akkoord te vragen voor
de verkeersplateaus. Daarnaast is er een brief
verstuurd aan de bewoners van het Diepmeerven
waarbij de mogelijkheid geboden werd om bezwaar
aan te tekenen.

Omdat niet alle direct omwonenden akkoord waren
met de aanleg van de verkeersplateaus en er enkele
bezwaren zijn gekomen van bewoners van het
Diepmeerven, heeft de gemeente besloten de
verkeersplateaus niet aan te leggen. Verwachte geluids-
en trillingsoverlast was de voornaamste reden voor het
niet akkoord gaan met de voorgestelde maatregel.
Daarnaast heeft de gemeente een separaat
bezwaarschrift ontvangen, waarbij werd verwezen

naar een grote kans op overlast door trillingen en
daardoor mogelijk schade aan woningen. De gemeente
heeft aangegeven dat schade aan woningen door
trillingen niet te verwachten is maar dat door de
aanwezige busroute dit niet uit te sluiten is.

Om toch aan de wensen van de bewoners tegemoet te
komen heeft de gemeente gekeken naar alternatieve
oplossingen. Er is zodoende gekozen voor een
attentieverhogende markering op de volgende
kruisingen met het Diepmeerven: Wolfsven-Hasselven,
Gulbergsven, Vluttersven, Vlasven, Biesven, Klein
Huisven, Grevenschutven en Leeuwenstraat.

Attentieverhogende markeringen zijn minder effectief
om te snelheid te remmen maar hebben wel een goede
attentiewaarde waardoor automobilisten
gewaarschuwd worden voor verkeer uit zijstraten.

Een foto van een attentieverhogende markering is bij
dit artikel toegevoegd. Dezelfde markeringen zijn ook
in de wijk Schuttersbosch op diverse kruisingen
aangebracht.

Maarten Verboord, secretaris

Wegwijs in mijn buurtje.

Twijfelt U ook wel eens, als er een auto stopt en men
vriendelijk vraagt waar een straat is in de wijk? Het
overkomt mij wel eens. Meestal kijken ze mij vol
verwachting aan. Want ik sta dan net het stoepje te
vegen. Dus ik woon daar en ben bekend met de buurt. 
En dan ga ik twijfelen. Zelfs de dagelijkse route wordt
dan opeens anders als de straatnamen moeten worden
opgenoemd. Links om, rechts om. Bij dat hekje, dat
tuintje met aparte boom. Of “altijd maar rechtdoor”!
Dan opeens slaat het ongewisse toe.
Dan ga ik inderdaad twijfelen. Sta ik niet alleen met

mijn veger doelloos in de hand. Maar ook met een
mond vol tanden. Meestal verwijs ik naar het bord bij
het bushokje op het Diepmeerven. Of zeg eerlijk dat ik
wel een beetje de richting weet. Maar dat men het dan
nog maar eens moet vragen. Laatst liet iemand mij zo'n
routeplanner zien. Een navigatiesysteem, handig in de
auto. Maar deze kon ook op de fiets of in de hand. Zeer
handig. Zeker als je in een vreemde stad opeens de
weg niet meer weet.
Want je zult maar een mevrouw tegen komen die net
als ik, de weg wel weer weet nadat de vrager
teleurgesteld is weggereden. 

Riky Heijnen
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Nieuwe secretaris
bewonersvereniging stelt zich

voor
Als nieuwe secretaris van bewonersvereniging
Gijzenrooi wil ik me graag even voorstellen. Mijn
naam is Maarten Verboord en ik woon samen met
Esther aan het Raatven 59. We wonen sinds 4,5 jaar in
Gijzenrooi. Hiervoor hebben we een aantal jaar in
Tongelre gewoond. In het dagelijkse leven werk ik als
accountmanager bij de Rabobank in Tilburg.
In het verleden ben ik altijd actief geweest met dingen
organiseren. De laatste jaren is dit wat minder
geweest, onder andere omdat we een jaar in Maleisië
hebben gewoond (wat overigens een schitterend jaar
was!). Net toen ik dacht dat ik graag weer iets actiefs
wilde gaan doen, zag ik de oproep van Truus in het
Zegje staan en hierop heb ik gereageerd.
De rol van secretaris is voor mij een mooie
gelegenheid om meer mensen in Gijzenrooi te leren
kennen. We wonen aan de rand van Gijzenrooi. Iedere
doordeweekse dag rijd ik ’s ochtends vroeg de wijk uit
en ben ik ’s avonds laat weer terug. Het gevaar
hiervan is dat je wel in de wijk woont maar er niet
leeft en dit is een mooie kans om dit te veranderen!.
In mijn vrije tijd wielren en mountainbike ik graag.
Met mooie mountainbikeroutes in onze gezamenlijke
achtertuin is Gijzenrooi een ideale plek om te wonen.
Daarnaast speel ik nog steeds regelmatig trompet in
een muziekkapel in Sittard (ben ik opgegroeid) en
gaan we ieder jaar met veel plezier lang op vakantie
naar een verre bestemming buiten Europa.
Ik wil bij deze ook graag van de gelegenheid gebruik
maken om mijn voorganger Truus van Vessem te
bedanken voor haar jarenlange inzet en de soepele
overdracht! Ik denk dat Truus sinds de oprichting van

de bewonersvereniging altijd een belangrijke
kartrekker is geweest.
Ik loop inmiddels al een paar maanden met het
bestuur mee. Het is mooi om te zien dat veel inwoners
nauw betrokken zijn bij Gijzenrooi en dat veel
vrijwilligers zich inzetten bij allerlei activiteiten. Ik ga
hier in de toekomst graag mijn steentje aan bijdragen.
Wanneer er punten spelen, aarzel niet me te
benaderen. Ik kom jullie graag tegen in Gijzenrooi!

Maarten Verboord

Nieuwe secretaris

Maarten Verboord is tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 6 april als nieuwe secretaris
van de Bewonersvereniging geïnstalleerd. 
Met dank voor de fijne samenwerking met vele
´Gijzenrooiers´ neem ik afscheid  als secretaris en
draag ik het stokje over aan Maarten.
Ik wens het driemanschap van het bestuur Peter Hans,
Gerard en Maarten veel succes en de
Bewonersvereniging een bloeiende periode toe.

Truus van Vessem
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Ondernemers in
Gijzenrooi

Een vaste rubriek van interviews met in
Gijzenrooi gevestigde ondernemers

‘ Wat voor soort koffie?’  vraagt Karin Essink als we
de rondleiding van echtgenoot Tom in
SPORTCENTRUM ESSINK  achter de rug hebben.
‘Dan graag een cappuccino’ antwoorden wij van de
redactie. Met de koffie nemen we plaats op het
terrasje in het Genneper groen. We moeten even
bijkomen van al onze indrukken. Een fitnessruimte
hadden we verwacht,  maar we kwamen ook langs
een sauna, zonnebank, zwembad en zelfs
kinderopvangmogelijkheid! Aan gespreksstof geen
gebrek.

Als eigenaren van dit sportcentrum, wat hebben
jullie zelf met sport?
Tom: ‘Net als mijn vader ben ik een echte judo- man.
Ik heb een behoorlijke opleiding in die richting, de 5e
dan en zwarte band’ (we besluiten goed op onze
woorden te gaan letten…). ‘Ik geef judolessen en ben
coach.’ Karin: ‘Ik heb de CIOS opleiding gedaan.’

Hoe lang bestaat jullie sportschool?
‘55 Jaar in totaal.’ Enigszins verrast kijken we Karin en
Tom nog eens indringend aan. Onze gedachten lezend
zegt Tom: ‘Nee hoor, zo oud zijn we nog niet. Mijn
vader Hein is ooit begonnen met een judoschool. In de
loop der tijd zijn daar steeds meer activiteiten
bijgekomen. In 1987 hebben Karin en ik de sportschool
overgenomen.’

Dit complex oogt jonger dan bouwjaar ’87!
‘Scherp waargenomen’ zegt Karin. ‘Op een gegeven
moment merkten we dat we op de oude locatie uit ons
jasje aan het groeien waren. We hebben toen gezocht
naar een passende omgeving voor nieuwbouw. Dat
zijn de Genneper Parken geworden. We zitten hier op
een ideale en prachtig groene locatie tussen allerlei
sportverenigingen. In 2007 zijn we opengegaan.’ Tom
wil graag de Gemeente Eindhoven nog een “warme
douche” geven.  ‘Zij hebben uitstekend met ons
meegedacht en in die periode ons hun vertrouwen
gegeven.’

Waren jullie niet bang dat schaalvergroting het
karakter van jullie sportschool zou beïnvloeden?

‘Ja, en wij niet alleen. Ook onze sporters hadden die
vrees voor massaliteit. Na 4 jaar kunnen we zeggen
dat we nog steeds een echt familiebedrijf zijn. We
beweren niet dat we iedereen kennen, maar de
meesten wel. En.. het was de juiste stap. Sinds de
nieuwbouw zijn we enorm gegroeid, naar zo’n 3.000
leden momenteel.’ 

Wat is er allemaal mogelijk in dit sportcentrum?
‘Hoewel niet meer onze grootste tak, we hebben nog
steeds een aparte hal waar judolessen gegeven
worden. Onze core-business is fitness, er is een
zwembad waar zwemles voor diploma A, B en C
gegeven wordt en waar baby’s zwemmen. Daarnaast
veel sporten in groepsverband: Zumba, Aerobic, Body
Pump en Spinning.’

Spinning?
‘Dat is een populaire training op de fiets ondersteund
door muziek. Een heel intensief uurtje, waarbij je berg
op en berg af gaat en steeds verschillende tempo’s
aanhoudt.’

Waarom komen mensen naar jullie sportschool?
‘Er zijn grofweg twee categorieën, er is een groep die
fit en gezond wil zijn en daarnaast zijn er mensen die
willen afvallen. Het leuke is dat beide doelen
communicerende vaten zijn. Als je afvalt, word je
automatisch ook gezonder!’

Over afvallen gesproken (we denken aan ons laatste
– bijna verdrongen -  bezoek aan de weegschaal…),
hoe snel gaat dat?
‘Een interessant punt’ zeggen Karin en Tom in koor.
‘Als iemand zich bij ons aanmeldt voeren wij eerst een
adviesgesprek. We geven dan duidelijke voorlichting,
meten via de “Body Analysis”  vet- en spiermassa en
formuleren daarna een realistische doelstelling. Bij
afvallen is 1 kilo per week nog verantwoord. Meer
beloven is niet eerlijk. 
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Het kan wel, maar je krijgt dan zonder meer het  ‘jojo-
effect’ . Je valt veel af, maar komt net zo snel weer aan.
Wij gaan voor een blijvend resultaat. Een paar weken
sporten heeft geen zin, vandaar ons jaarplan.’

Kunnen jullie een indicatie geven van de leeftijden
van de sporters?
‘Dat loopt nogal uiteen…, in het zwembad komen
baby’s van een maand of 3, onze oudste fitness
deelnemer is 83. Het aantrekkelijke van fitness is, dat
je altijd kunt instappen. Je leeftijd speelt geen rol en je
maakt gegarandeerd vorderingen. Al na 3 maanden
merk je het verschil.’

Werken jullie samen met andere partijen?
‘Dat doen we onder andere met Top Support van het
Anna Ziekenhuis. Als patiënten daar een advies
krijgen, komen ze meestal hier om dat op te volgen.
En we hebben een samenwerkingsverband met
fysiotherapeut Frank Hagenaars. Zijn praktijk is om de
hoek in het Jan Louwers stadion. Onze sporters
kunnen gebruik maken van een gratis
inloopspreekuur hier op de fitnessvloer.’

Wat is er zo leuk aan het ondernemen?
Tom: ‘Dat je steeds moet blijven nadenken over kansen
en mogelijkheden! Je moet de trends goed volgen. Als
we zien dat bepaalde groepstrainingen populairder

worden, dan breiden we de mogelijkheden uit. De
laatste tijd zien we dat er steeds meer belangstelling
komt voor fitness met een personal trainer. Je traint
dan 1 op 1, een uur lang. En,’ voegt Tom er
enthousiast aan toe: ‘wij verkopen eigenlijk een stukje
gezondheid waar onze sporters heel blij mee zijn. Als
je zoiets met je hart doet, maakt dat het ondernemen
erg aantrekkelijk.’

Stel, wij van de redactie hebben een cheque van
100.000 Euro. Waarin zouden jullie dat investeren?
Karin en Tom vallen even stil. ’We zijn technisch
prima uitgerust en heel tevreden met het complex’.
Maar dan zegt Tom: ‘Ik zou het graag gebruiken om
mensen van de bank af te krijgen. Via goede
voorlichting hen te motiveren om te komen sporten en
daarmee de kwaliteit van hun leven te verbeteren!!’

Onze cappuccino’s zijn op, alle vragen duidelijk en
met groot enthousiasme beantwoord. Zó enthousiast
dat we om zijn. Montignac, Sonja Bakker en Dr.
Frank hebben ons niet verder geholpen. Alleen het
Jo-Jo effect bewerkstelligd. We gaan sporten en
gebruik maken van de Fly, de Leg Press, de Cross
Trainer, Adductor en Abductor. We zijn erg
benieuwd wat de “Body Analysis” over onze
verhouding vet- en spierweefsel prijs zal geven……
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Een wit 
en stralend gebit.

Wie wil dat niet? Mooie witte tanden zijn populair en
het aanbod om ze te krijgen is enorm. De reclames
beloven hagelwitte tanden, vaak zelfs binnen een uur.
Tanden wit maken met behulp van
bleekbehandelingen kan in veel gevallen, maar niet
altijd. Onveilige bleekprocessen kunnen schade
aanbrengen aan uw gebit en mond. Overweegt u een
bleekbehandeling? Kies dan voor een veilige en
verantwoorde manier. Bleek uw tanden altijd onder
begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

De kleur van uw tanden.
De kleur van tanden en kiezen is bij iedereen
verschillend. De een heeft wittere tanden dan de
ander. Sommigen hebben gele, anderen zelfs bruine of
grijzere tanden. Tanden en kiezen hebben sowieso niet
allemaal dezelfde kleur. Soms wijkt de kleur van een
enkele tand of kies sterk af van de rest.

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en
glazuur. De kleur en de dikte van het tandbeen zijn
vooral bepalend voor de kleur van de tand of kies. De
oorspronkelijke kleur van het tandbeen is erfelijk
bepaald. Het glazuur van tanden en kiezen is
nagenoeg doorzichtig. De hoektanden hebben een
dikkere laag tandbeen dan de overige tanden. Daarom
zijn ze vaak geler.

Waardoor worden tanden donkerder?
Als kleurstoffen uit de voedings- en genotmiddelen-
industrie in de tandplak (het wit-gelige laagje met
bacteriën op tanden en kiezen) dringen, zien de
tanden er donkerder uit. Dit gebeurt onder andere
door het drinken van koffie, thee en rode wijn. Ook
roken is een oorzaak van verkleuringen. Bovendien
worden uw tanden donkerder naarmate u ouder
wordt. De vorming van tandbeen gaat namelijk altijd
door. De laag geelkleurig tandbeen wordt dus dikker.
De glazuurlaag wordt juist dunner door slijtage. Ook
kunnen op den duur barsten in het glazuur komen.
Hierdoor dringen kleurstoffen uit voedsel en dranken
nog makkelijker in de tand of kies.

Witte tanden, ook voor mij?
Laat uw tandarts of mondhygiënist eerst uw gebit
bekijken en beoordelen. Die moet vaststellen dat uw
tanden gezond en vrij van gaatjes zijn en dat uw

vullingen niet lekken. Daarna wordt de huidige kleur
van uw tanden beoordeeld. Wat is de oorzaak van de
verkleuring? Zijn er veel donkere vullingen in uw
mond? Heeft u veel kronen en bruggen? Zijn ziekten
of medicijnen de oorzaak? Zijn uw tanden goed
schoon? Bleken is niet altijd de enige of beste
oplossing. Uw tandarts of mondhygiënist zal
beoordelen of bleken voor u zinvol is en of u het
gewenste resultaat zult bereiken. Verkleuringen als
gevolg van ziekten en medicijnen vragen vaak om een
speciale behandeling. Raadpleeg hiervoor uw
tandarts.

Bleekmethoden.
Er zijn verschillende bleekmethoden. Het bleken van
binnenuit bij een verkleurde ‘dode’ tand (meestal als
gevolg van een val of klap of een
wortelkanaalbehandeling) en het bleken van buitenaf
bij een verkleurde ‘levende’ (gezonde) tand.
Afhankelijk van de aard van de verkleuring en de
oorzaak van de verkleuring zal de tandarts een
bepaalde methode of een combinatie van methoden
toepassen.

Bleken van binnenuit bij ‘dode’ tanden
Eerst maakt de tandarts de tand open. In de
verkleurde dode tand brengt de tandarts een papje
aan met een blekend middel. Dit papje heeft enkele
dagen een blekende werking. Afhankelijk van het
behaalde resultaat herhaalt de tandarts de
behandeling één of verschillende keren. Uiteindelijk
sluit hij de tand af met een definitieve vulling.
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Bleken van buitenaf bij ‘levende’ tanden.
Thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of
mondhygiënist. Egale, niet te ernstige verkleuringen
kunnen van buitenaf worden gebleekt. Dat gebeurt
met behulp van een bleeklepel. Eerst maakt uw
tandarts of mondhygiënist een afdruk van uw gebit.
Hierop maakt de tandtechnicus in het tandtechnisch
laboratorium een bleeklepel. Deze wordt gemaakt van
een zachte kunststof, specifiek voor uw gebit. Dat is
belangrijk, want dan past de lepel goed en wordt uw
tandvlees goed beschermd tegen de blekende stof
(peroxide). U krijgt de bleeklepel en de gel met de
blekende werking mee naar huis. Daarom wordt dit
ook wel ‘thuisbleken’ genoemd. Uw tandarts geeft aan
hoe lang u de bleeklepel met de gel moet dragen voor
het gewenste resultaat. Afhankelijk van de verkleuring
ziet u na enkele dagen of weken resultaat.Tijdens het
bleken, kunnen uw tanden en tandvlees tijdelijk
gevoelig worden. 

Vragen en antwoorden over bleken
Hoe lang duurt een bleekbehandeling?
De lengte van een bleekbehandeling hangt af van de
bleekmethode. 
Bij de thuisbleekmethode duurt het meestal twee
weken voordat u een gewenst resultaat bereikt.

Kunnen alle tanden en kiezen worden gebleekt?
Tijdens een bleekbehandeling kleuren vullingen,
facings (een schildje van porselein of composiet),
kronen en bruggen niet mee. Een bleekbehandeling
voor die tanden of kiezen heeft dus geen zin. Bezoek
daarom uw tandarts of mondhygiënist vóórdat u uw
tanden laat bleken. Bespreek uw wensen en vraag of
het door u gewenste resultaat haalbaar is.

Is thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of
mondhygiënist schadelijk voor mijn tanden?
Onderzoek heeft aangetoond dat het buitenste deel
van het glazuur direct na het bleken tijdelijk iets
minder hard is. Het zuur in de bleekgel tast het
glazuur licht en oppervlakkig aan. Deze
veranderingen van het glazuur herstellen, zodra het
glazuur in contact komt met speeksel. Spoel uw mond
direct na het bleken met een fluoride spoelmiddel.
Thuisbleken onder begeleiding van uw tandarts of
mondhygiënist heeft, indien u de aanwijzingen
opvolgt, geen blijvende nadelige gevolgen.

Van uw tandarts krijgt u de doorzichtige bleeklepel en
gel met blekende werking mee naar huis.

Jeroen Claes

Steunpunt voor
uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te
maken heeft met arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of bijstand. 

Elke ochtend wordt er aan de Kempensebaan 80 van
9.30 uur tot 12.30 uur spreekuur gehouden. Iedereen
die hiervan gebruik wil maken wordt verzocht een
afspraak te maken via het telefoonnummer 040-
2455300. Het Steunpunt is een dienstverlenende,
onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met
vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten
verbonden aan de geboden hulp.

Meer informatie kunt u lezen op de website:
www.steunpuntuitkeringen.nl.
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YOGALES
IN DE JAGUAR

OP
DINSDAGMORGEN

Yoga is een eeuwenoude techniek om lichaam en geest
tot rust te brengen. Er wordt gewerkt aan lichamelijke
souplesse, ontspanning en aan een natuurlijk
ademritme.

Omdat de lessen niet gericht zijn op prestatie maar
meer op het voelen en ervaren van de oefeningen kan
iedereen, jong en oud, op zijn eigen wijze aan de
lessen meedoen.
Een gratis proefles is altijd mogelijk.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van 10.30-11.30 uur
en daarna kunt u nog gezellig samen een lekker kopje
koffie drinken.
Voor meer informatie of voor een proefles kun je
bellen naar Myriam Vaz Dias, tel. 040-2432721 of de
Jaguar, tel. 2122245

GYM VOOR 55+ERS OP WOENSDAGMORGEN
VAN 9.30-10.30 UUR
Op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur is een nieuwe
gymgroep gestart voor 55+ers, die op een recreatieve
manier aan beweging en fitheid willen doen. De
gezelligheid staat voorop en u kunt gratis een keertje
mee komen doen.

KOERSBAL OP DONDERDAGMORGEN
Koersbal is een leuke manier voor 55+ers om iets aan
beweging te doen. Het is een gezellige activiteit en de
spelregels zijn gemakkelijk te leren.
Senioren die hier belangstelling voor hebben kunnen
contact opnemen met Hans Bakkers van Steunpunt de
Jaguar, tel. 2122245 of kom gewoon een keer kijken op
donderdagmorgen tussen 9.30-11.30 uur.

De vakantietijd breekt weer aan!

5 Tips om uw woning zo veilig mogelijk achter te laten:
• Licht uw buren in en vraag ze af en toe op uw oprit te parkeren
• Gebruik schakelklokken (boven en beneden) om verlichting aan 

te laten gaan
• Zet (brom)fietsen ook in de garage op slot
• Voorkom een (over)volle brievenbus
• Zet nooit op Hyves of Facebook wanneer u op vakantie gaat
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KLUS CONTACT
Een project van het Nederlandse Rode Kruis, waarbij
scholieren en studenten, vrijwillig en dus gratis,
ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen die in
een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Ook in
uw buurt.

Klus Contact is actief op dinsdag en woensdag en
kan ingeroepen worden voor verschillende klussen,
daarbij kan gedacht worden aan:

Sociale hulp / even wat gezelligheid:
Samen spelletje doen, voorlezen, samen wandelen,
praten, winkelen (bijvoorbeeld mee helpen uitzoeken
verjaardagscadeautje voor kleinzoon die 16 wordt…),
etcetera.

Eenvoudige technische klusjes:
Denk aan lampen verwisselen, tv en audio-
apparatuur instellen en uitleggen, klokken verzetten
bij zomer- en wintertijd, klussen in de tuin, etcetera.

Praktische hulp:
Het uitzoeken van bus- en treintijden en uitleg
kaartjesautomaat, mee naar de kapper, boeken halen
in de bibliotheek, (samen) boodschappen doen,
uitleggen van mobiele telefoon, etcetera.

Het klusje is het middel, sociaal contact is het doel.

Personen die graag een bezoekje willen krijgen of
praktische hulp willen bij bepaalde klussen,  kunnen
contact opnemen met Klus Contact van Het Rode

Kruis Eindhoven via het directe nummer  040-236 52
71 of een aanvraag indienen via
email: kluscontacteindhoven@redcross.nl.

Commissie
Communicatie

op sterkte
De commissie Communicatie verwelkomt twee
nieuwe leden in haar midden.

Myriam Schrover zal in het Zegje regelmatig op
boeiende wijze verslag doen van zaken die in onze
wijk spelen. Daarnaast gaat zij een deel van de
redactie op zich nemen.
Frank van der Wielen is de nieuwe webmaster en gaat
ervoor zorgen dat de website van Gijzenrooi actueel
blijft.
Met deze aanvulling is de commissie gelukkig weer
compleet.
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Paaseieren zoeken weer
geslaagd!

Op paaszaterdag 23 april kwamen zo’n 75 kinderen
naar het Buurtven om samen met de paashaas in het
bos naar de eieren te gaan zoeken die hij daar weer
verstopt had. Samen met alle papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s vertrok de stoet naar het bos. Het zonnetje
scheen volop en er werd enthousiast aan beide zijden
van het pad naar de eieren gezocht. Ieder gevonden ei
leverde een lootje op waarmee aan het eind een leuk
prijsje te winnen was in de loterij. Maar niemand ging
met lege handen naar huis. Voor ieder kind was er na
de koffie en ranja met paasschuimpjes een pakketje
om eieren te versieren. Na een geslaagde ochtend kon
zo het feest thuis nog even doorgaan! Dank aan de
paashaas en alle vrijwilligers die deze dag
meegeholpen hebben.

Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren
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Zegeningen
tellen
Ik vlag af en toe, beste
wijkgenoten. Waarmee gezegd wil
zijn dat ik enkele keren per jaar
mijn huis tooi met een vlag die
zich snel laat herkennen als de
Nederlandse driekleur. Aangezien
Bevrijdingsdag net achter ons ligt,
en wetend dat ik 18 september
soms vergeet, kunt u uitrekenen
dat het pakweg elf maanden gaat
duren tot de volgende
gelegenheid. Om een beetje de
frequentie aan te geven.

Ik herinner me de tijd dat dit min
of meer gemeengoed was in stad
en land. Maar nu heb je bijna wat
uit te leggen, als je op een
feestdag de vlag uithangt. In de
ogen van velen lijken
Nederlanders die vlaggen nog
slechts te kunnen worden
ingedeeld in twee categorieën. De
eerste categorie bestaat uit
ultraconservatieve houwdegens
met heimwee naar Nederland als
koloniale mogendheid. En de
tweede uit verstandelijk
beperkten, die ter plekke in een
snotterend weekdier veranderen
bij alles wat met het koningshuis
te maken heeft.

Laat me u geruststellen: ik ben
geen neokolonialist. En ik ben niet
half zo simpel als ik af en toe wel
zou willen zijn. En dan toch die
vlag. Ik heb geprobeerd  te
achterhalen wat me drijft. En dan
komen twee dingen boven. Om te
beginnen: jeugdsentiment. Ik heb
een goed bewaard kind in mij, en
dat kind herinnert zich hoe vrolijk
het werd als op feestdagen de
vlaggen werden uitgestoken, wat
indertijd vrijwel huis-aan-huis
gebeurde. 

En verder heeft het toch ook iets
van zo’n enkele keer laten zien dat
ik eigenlijk best tevreden ben om
in Nederland te zijn geboren en
opgegroeid. En juist als ik dit
hardop zeg zal je zien dat velen
gaan protesteren: “Nou Gijsz, daar
heb je anders weinig reden toe,
het is een zootje hier”. En dat
geluid nu, wijkgenoten, raakt
precies aan de kern van waar ik
met dit stukje heen wil. Namelijk:
ik wil graag eens een keer stevig
bezwaar aantekenen tegen die
ronkende onvrede, waar alles en
iedereen van doordesemd lijkt op
het moment. 

Voorbeeld? Zelfs mijn avondkrant
(“voor wie de nuance zoekt”) kan

ik nauwelijks meer openslaan
zonder de indruk te krijgen dat (ik
noem maar wat) alle leraren en
jeugdhulpverleners incompetent
zijn, alle managers corrupt, en alle
Tbs-inrichtingen lek; dat onze
gezondheidszorg het aflegt tegen
die van welk willekeurig
derderangs Apenland dan ook, en
ga zo maar door. 

Ik denk weleens dat Nederland
collectief bezig is om de hele boel

stuk te klagen, naar de vaantjes te
zeuren, en de grond in te
sacherijnen. De Nederlander als
een soort omgekeerde koning
Midas: alles wat hij aanraakt
verandert hij in poep.

Wat mij betreft: als we volmaakt
bedoeld waren, dan waren we wel
volmaakt gemaakt! Op de keper
beschouwd gebeurt er zo veel
goeds……. voor wie het zien wil!
Vandaar dus deze oproep: tel je
zegeningen! En niet één keer,
maar dagelijks een keer of wat!
Benoem hardop wat je leuk vindt
en wat je goed vindt gaan. Geef
complimentjes waar je maar kan,
en deel schouderklopjes uit alsof
je leven er van afhangt. 

In het begin zullen ze u
waarschijnlijk meewarig aankijken,
en informeren of u wel helemaal
lekker bent. Maar ik voorzie dat
uw omgeving het al gauw leuk
gaat vinden en misschien zelfs wel
van u overneemt! “En die vlag
dan?”, zult u vragen. Ach, dat is
toch uiteindelijk maar een
symbool?!?

Geniet ervan!
Gijsz
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Publicatieborden

In het Zegje van november is al
aangekondigd dat we aan de gemeente
publicatieborden gevraagd hebben. Nu
worden de activiteiten in Gijzenrooi nog
aangekondigd op een hardboardplaat met
een grote papieren poster erop. Dit zal
binnenkort anders zijn omdat de gemeente
ons verzoek heeft gehonoreerd om budget
vrij te maken voor twee publicatieborden.
Zowel aan de kant van het Diepmeerven
als aan de kant van het Kannunikensven
wordt binnenkort een bord geplaatst. De
activiteiten zullen dan ook snel
aangekondigd worden via moderne en
nette publicatieborden. We zoeken
overigens nog twee vrijwilligers die de
borden willen beheren. Het is belangrijk
dat de borden blijven “leven” door de
inhoud regelmatig te vernieuwen. In
praktijk zal dit weinig tijd kosten. Dus
mochten er vrijwilligers zijn, horen we het
graag!

Maarten Verboord, secretaris

Kort voor het ter perse gaan van dit zegje is het bord geplaatst aan het Diepmeerven.
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met Gordon in de hand...
…hier ben IK

Als Gordontrainer en als moeder doe ik iedere dag
ervaringen op in het omgaan met kinderen en in het
omgaan met conflicten. Daarover wil ik graag
schrijven in het Zegje. 'Met Gordon in de hand' is een
reeks over het leven van alledag. Deze keer beschrijf ik
in grote lijnen het principe van de ik-boodschap.

Bij het krieken van de dag kraait de haan. Ik kom
beneden. De kinderen zitten rustig aan tafel te
tekenen. Naast hen zie ik een paar aangevreten
pannenkoeken liggen. De vloer ligt bezaaid met
slingers en ballonnen. Als de kat van huis is, dansen
de muizen op tafel… Ik kijk in de keuken. De hond in
de pot: ALLE pannenkoeken zijn op. Verbijsterd kijk ik
naar het tafereel en zie leeuwen en beren. Boosheid in
mijn hoofd, storm in mijn buik.

“ZEG, dat is ongezond. Als een paard lopen vreten.
We kunnen geen nieuwe pannenkoeken meer bakken.
Straks ben je ziek als een hond. Dat is dan je eigen
schuld.”
Schaapachtig kijken ze mij aan. Dan gaan ze er als een
haas vandoor… Hebben geen zin in storm. De
papiertjes veeg ik bij elkaar, hup, in de papierbak. Dan
dek ik de tafel, gezelligheid: ben een echte huismus.
Boven mijn hoofd hoor ik gerommel en gestommel. Ik
been de trap op. Ze vechten als leeuwen, met
krokodillentranen. En een draak van een moeder:
“Nou, dat is gezellig zo…(?)”
Een roep in de woestijn. Hoewel...´t is hier meer een
jungle. En ik ben van mijn paard gevallen. Radeloos.

Vroeger leerde ik: een zin start je niet met het woordje
´ik´. En: jouw wil staat op de stoep, midden in de
hondenpoep. Nu weet ik niet meer wat ik wil. Dus
kijk ik naar jou en verval in verwijten. Dikke kans dat
mijn boodschap vervormd overkomt. ´Jij´ wordt boos
en ik word nog bozer. Mijn verwijt aan jou is een
uiting van mijn verborgen gevoel en behoefte. Totdat
het mij lukt om iets te vertellen over ´ik´. Dat wordt
een ik-boodschap.

Ik eet graag gezond. Haring in het land, dokter aan de
kant. Het lekkerste bewaar ik voor het laatst. Ik houd
van bescheidenheid. En ik houd van genieten, van
gezelligheid, iets lekkers bij de thee. Straks een

kinderfeestje, vrienden over de vloer. Pannenkoeken
bakken gaat niet meer. Wat nu? Dit in gedachten
genomen, vat ik de koe bij de horens. Ik reageer
opnieuw:

“Ik ben verbijsterd. Alles voor de pannenkoeken is op.
Vanmiddag komt er bezoek. Ik bied graag iets lekkers
bij de thee.”
De kinderen kijken elkaar aan.
“Oh…ik had zo´n trek.” “We hebben gisteren op
school geleerd hoe je pannenkoeken bakt.” “En ik
wilde je verrassen.” “Ze smaakten keigoed.” 
“Wat nu?”, vraag ik terneergeslagen.
“Zullen we koekjes bakken?” “Of appelbollen!” “En
truffels maken!”
“Hmmmmmmmmmmmmm!!!”

Ik vertel wat mij bezighoudt. Wie weet voelt de ander
zich uitgenodigd om iets over zichzelf te vertellen. En
dan leren we elkaar beter kennen. Herinner je je nog
het gedragsraam uit een vorige Zegje?

de ander heeft een probleem;
er is geen probleem;
******************************
ik heb een probleem.

Is er geen probleem, dan kunnen we ideeën
uitwisselen. Heeft de ander een probleem, dan kan ik
naar zijn ´ik´vragen. Heb ik zelf een probleem, dan
kan ik mij uiten vanuit mijn eigen gevoelens en
behoeften. En dan kan het feest beginnen…

"Ik kan ook blij zijn
Als ik naar mijzelf kijk
En groeien
Van de kracht
Die in mij schuilt
Zien
Wat haast
Onzichtbaar leek
Omdat ik zelf
Er niet naar keek"

Door: Minke Willemse
Gordontrainer "Effectief omgaan met kinderen"
En (!) “Helemaal jezelf in relatie tot de ander”
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Algemene Ledenvergadering
6 april 2011

Aanwezig: 28 bewoners, inclusief bestuur,
vertegenwoordigende 22 lidmaatschappen.
Afgemeld: Bert Bokelman

1. Opening
Voorzitter Peter Hans Unk opent de vergadering om 19.45 uur
en heet iedereen van harte welkom, inclusief Nicole Vernig,
wijkcoördinator van de gemeente Eindhoven.
Op de tafels ligt informatie over de agendapunten 3, 4, 5, 6, 9,
10 en 11.

2. Mededelingen
De penningmeester is wat grieperig en zal na de agendapunten
9 en 10 vertrekken.

3. Goedkeuring notulen ALV 7 april 2010.
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. De
voorzitter bedankt de notulist voor zijn werk.

4. Jaarverslag 2010
Geen opmerkingen

5. Aanpassing Huishoudelijk Reglement.
Ton van Schaik heeft een aantal opmerkingen ten aanzien van
het voorliggende concept. Na bespreking worden de volgende
besluiten genomen:
Artikel 2: na de woorden “beslist het bestuur” wordt
toegevoegd “en legt verantwoording af op de algemene
ledenvergadering”.
Artikel 5: het bestuur zal criteria benoemen voor het bijzonder
lidmaatschap en zal deze voorleggen op de volgende algemene
ledenvergadering.
Artikel 5a: na de woorden “dit lid heeft geen stemrecht” wordt
toegevoegd “en geen spreekrecht”
Artikel 15, tweede aandachtstreepje: het woord “vaststellen”
wijzigen in “opstellen”;
laatste aandachtstreepje: de woorden “contacten met de
gemeente” wijzigen in “externe contacten” 
Artikel 18: na de woorden “De vergaderingen van het bestuur
zijn openbaar” worden de woorden “voor leden” toegevoegd.
Artikel 20, laatste aandachtstreepje: voor het woord
“jaarverslag” wordt het woord “inhoudelijk”  toegevoegd.
Ton is voorstander van nauwere banden tussen de commissies
en bestuur. Hij stelt voor dit nader te formuleren. De voorzitter
antwoordt dat het huidige concept aangepast is aan de praktijk.
Nauwere banden zijn daarom moeilijk in de praktijk te
realiseren.

6. Doelstelling Bewonersvereniging.
De voorzitter geeft hierop een toelichting. Naar aanleiding van
vragen van Robert Kok en Mariëtte Mooren wordt besloten om
in het welkomstpakket een formuliertje toe te voegen waarbij
de statuten kunnen worden aangevraagd. Herman Racer Palthe
vraagt hoe de doelstelling gerealiseerd wordt. Bestuur: via
vrijwilligers en commissies. Overigens is er een tekort aan
commissieleden en vrijwilligers.

7. Bestuursverkiezing. 
Truus van Vessem is aftredend. Door het bestuur wordt
Maarten Verboord voorgedragen als secretaris. Er hebben zich
geen andere kandidaten gemeld. Maarten stelt zich voor aan de
vergadering. Hij wil in het bestuur plaatsnemen omdat hij de
vereniging graag wil helpen en hij op deze manier meer
mensen in Gijzenrooi wil leren kennen. Hij  is door Truus al
ingewerkt als secretaris. Daarna wordt Maarten bij acclamatie
gekozen.
De voorzitter bedankt Truus voor het vele werk dat zij in het
bestuur gedaan heeft. Zij  werkte zeer systematisch, bereidde
veel voor, hield ons bij de les. Hij overhandigt haar namens de
vereniging een attentie. In haar dankwoord memoreert Truus
aan het feit, dat laatst in de krant stond dat 35% van de
Nederlanders vrijwilligerswerk doet. Dat is het hoogste in
Europa.
Zij wenst Maarten veel succes met zijn werk voor de
Bewonersvereniging.

8. Verslag kascommissie 2010, benoeming kascommissie 2011.
Frans Beks doet verslag. De kascommissie in de personen van
Cor ten Hove en hemzelf heeft over het boekjaar 2009 haar
werk pas kunnen doen na de jaarvergadering. 
De financiën waren op orde, evenals de financiën over het
boekjaar 2010. Hij overhandigt het voor akkoord ondertekende
verslag van de kascommissie aan de penningmeester en stelt
voor het bestuur te dechargeren. De penningmeester bedankt
de commissie voor haar werk.
Frans treedt af als commissielid. In zijn plaats wordt Marlies
Timmermans benoemd.

>>
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>>
9. Goedkeuring financieel jaarverslag 2010.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers. Voor
2010 was er een tekort begroot van € 200,-  maar is geëindigd
met een overschot van € 414.-
Dat komt o.a. doordat er enkele activiteiten niet zijn
doorgegaan, daardoor zijn er kosten bespaard. Bij het niet
doorgaan van gesubsidieerde activiteiten moet rekening
gehouden worden met terugvordering van de subsidie door de
gemeente. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 2000,-
De contributie inning loopt achter. Ook de bewoners hebben
geen goed overzicht over welke jaren er contributie betaald is.
Dat komt o.a. door het systeem om contributie over 3 jaar
tegelijk te innen. 
Wil Ansems: waarom is er geen schatting van de achterstallige
contributie opgenomen op de balans?  De penningmeester zegt
hiervan nu geen nauwkeurige schatting  te kunnen geven, maar
zal in het tweede halfjaar van 2011 dit uitzoeken, zodat met de
contributie inning aan de deur dit jaar alles weer recht te
trekken is.
Erik van Dijck: kan het bedrag voor buurtoverschrijdende
activiteiten besteed worden aan de kerstboomactiviteit, want
dit valt nu samen met de activiteiten rond de kerststal in Tivoli.
Het bestuur gaat hiermee akkoord en zal hiervoor voorstellen
doen.
Hierna wordt het bestuur gedechargeerd voor het financieel
beleid over 2011.

10. Goedkeuring begroting 2011
Er is dit jaar een tekort begroot van € 1330,- Omdat de
commissie activiteiten kortgeleden besloten heeft dat de
vennendag dit jaar niet doorgaat kan het resultaat € 600,-
voordeliger uitvallen. Op een vraag over de welkomstpakketten
legt Riky Heijnen uit dat deze dit jaar vernieuwd zijn. Hiermee
zijn kosten gemoeid, die de penningmeester in de begroting
heeft opgenomen.
De suggestie wordt gedaan om niet-leden voor activiteiten te
laten betalen. Dit zal bij de contributie-inning gecommuniceerd
worden.
Vorig jaar is besloten om dit jaar de contributieverhoging aan
de orde te stellen. Het bestuur stelt een contributieverhoging
voor van € 1,00 zodat deze komt op € 3,50 per jaar per woning.
Over de contributieverhoging komen 2 standpunten naar
voren:
- Wel contributieverhoging omdat we een begrotingstekort
hebben en dit waarschijnlijk structureel gaat worden.
Bovendien zal vanwege de bezuinigingen er ongetwijfeld
gekort gaan worden op de subsidies.
- Geen contributieverhoging, omdat er extra inkomsten te
verwachten zijn vanwege de achterstallige contributie inning en
er minder kosten verwacht worden omdat niet alle activiteiten
doorgaan.
Na discussie hierover brengt de voorzitter de
contributieverhoging in stemming.
Met 14 tegen 8 stemmen wordt besloten tot een
contributieverhoging van € 1,00 per woning.
Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

11. Toelichting door de diverse commissies.
- Buurtpreventie. Johàn Blaazer geeft  een toelichting. 
De commissie heeft 8 leden en komt 4 x per jaar bijeen. Er zijn
in 2010 9 gele kaarten binnengekomen en dit is weinig te

noemen. Onderwerpen waren inbraken, vernielingen en
jeugdoverlast op het 'Buurtven'.
Er zijn 10 inbraken gemeld, waarvan 6 echte kraken en 4
pogingen daartoe.
De meest beruchte tijd is niet ’s nachts, maar de schemertijd en
de tijd dat kinderen naar en van school gebracht en gehaald
worden.
Kwetsbaar punt: de schuifpui. Let  ook op dat er verlichting
aan is en de post opgeruimd bij afwezigheid.
Truus van Vessem: let ook op de kliko die soms dagen
onbeheerd aan de straat staat.
Hondenpoep wordt ook een aandachtspunt van
buurtpreventie. Rommel op straat kan aangemeld worden via
klachtennummer 14040. Gele kaarten kunnen ook via de
website ingediend worden.

- Activiteiten.  Mariëtte Mooren geeft  een toelichting.
De commissie heeft 5 leden.
De activiteitenkalender wordt steeds magerder. De Vennendag
is dit jaar overgeslagen wegens gebrek aan belangstelling en de
lampionnenoptocht is vervallen door het bar slechte weer. De
muziek liet het daardoor afweten en daardoor kon ook de
optocht niet doorgaan.
De sinterklaasviering is een twijfelpunt. De belangstelling loopt
terug. Het hangt van het aantal aanmeldingen af of het dit jaar
door zal gaan.De commissie staat op het standpunt dat
activiteiten ook gedragen moeten worden door de buurt. 
Van alle bestaande activiteiten is er een draaiboek beschikbaar
waarop teruggevallen kan worden. Nieuwe activiteiten vergen
meer tijd. Ze vraagt of de demografische gegevens –
opgebouwd per leeftijdscategorie voor de jeugd  – opnieuw
door de secretaris aangevraagd kunnen worden.

>>
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Als activiteit was er laatst de suggestie voor een garage-sale.
Aanvragen kost echter geld. De suggestie wordt gedaan om dit
evt. met een aantal mensen te combineren om zodoende de
kosten te drukken.

- Communicatie. Beja Peijpers geeft een toelichting.
Er zijn vacatures binnen de commissie. Willem van Hoorn stopt
binnenkort als webmaster. Voor de redactie van het Gijzenroois
Zegje heeft Myriam Schrover zich aangemeld om samen te
werken met Marij van Kempen. Myriam zou graag reacties zien
op de thema’s die in het Zegje behandeld worden.
Er is een prijsopgave ontvangen om het Zegje in kleur te laten
verschijnen, maar dit was te duur. Misschien kunnen de
advertentietarieven omhoog?
De commissie beschikt gelukkig over voldoende bezorgers voor
het Gijzenroois Zegje
Barbara Henssen: Kunnen we een groep aanmaken via
Facebook of Hyves? Dan kan ook op deze manier informatie
verspreid worden. Wil Ansems: niet doen, dat geeft teveel
versnippering aan informatiemedia.

- Belangenbehartiging.
Bij afwezigheid van André van Dam neemt Ineke Frankenmolen de
honneurs waar.
Bert Bokelman heeft zich teruggetrokken en er is dringend
behoefte aan nieuwe leden. Dit jaar zijn de volgende zaken aan
de orde geweest. Verkeersveiligheid, speelvoorzieningen,
groenonderhoud en grondwateroverlast.
Ger Frankenmolen: grondwateroverlast komt voor rond het
Lisven, Kraanven, Klein Huisven, Eendenven en Zwanenven.
De gemeente wil zich meer gaan focussen op het oplossen van
de problemen in Gijzenrooi. Er zijn plannen om rond het
Lisven/Kraanven de storende kleilagen te doorboren en op te
vullen met grof zand en de sloot langs het Kanunnikensven op
te schonen en uit te frezen voor een betere waterafvoer.
Ton van Schaik: er liggen eveneens plannen om waterafvoer te
verbeteren door dit via de bokkentuin en het Bonifaciuspark af
te voeren naar het kanaal. 

12. Werkgroep duurzaamheid. 
Dit is een nieuwe werkgroep. Barbara Henssen en Corinne Bijl
zijn hiervan de trekkers. 
Barbara licht e.e.a. toe. 
Er is dit jaar 2x een artikel in het Zegje geplaatst. Ze doet het
idee aan de hand voor een klimaatstraatfeest. De actie is dit jaar
weliswaar afgelopen, maar misschien is het iets voor volgend
jaar. Ook kunnen we de mogelijkheid onderzoeken om met een
groep mensen zonnepanelen aan te schaffen, dan wordt het
goedkoper. 

13. Inleiding door Nicole Vernig van de gemeente.
Nicole stelt zich voor. Zij is wijkcoördinator bij de gemeente
Eindhoven en contactpersoon tussen de wijkverenigingen en de
gemeente. Zij doet dit voor de wijken Gijzenrooi,
Schuttersbosch, de Sintenbuurt en Eikenburg-de Roosten.
Zij heeft 4 x per jaar overleg met de bewonersverenigingen over
de lopende zaken.
Een voorbeeld van overleg met Gijzenrooi is de bespreking
over het plaatsen van publicatieborden die aangevraagd zijn in
het kader van het ‘mensen wensen’ budget door het bestuur.
N.a.v. een vraag van Erik van Dick zegt zij toe zich voor te
zullen stellen in het Gijzenrooi Zegje.
Een keer per jaar wordt er een wijkschouw – een rondgang
door de wijk – gehouden.
Zij geeft antwoord op vragen vanuit de vergadering.
Riky Heijnen: is het de bedoeling dat individuele bewoners hun
vragen aan de gemeente richten via de bewonersvereniging? Ja,
dit om versnippering van aandacht tegen te gaan. Voor
klachten kun je ook 14040 bellen.
Herman Racer Palthe: onder welke functie en afdeling bent u
werkzaam? Ik ben werkzaam in de sector gebiedsontwikkeling
en val onder het hoofd van deze sector.
Lucas Rijswijk: Welke van de 4 wijken is een aandachtswijk? De
Sintenbuurt.
Will Ansems: hoe komt het dat er zoveel bezuinigd moet
worden in de komende tijd? 
Wel 55 miljoen in 2 jaar. Doordat er veel plannen gemaakt zijn
in een tijd van de groeiende economie, moet er nu veel
teruggedraaid worden in een tijd van crisis en zijn er
reorganisaties nodig. Door de terugtredende overheid zal de
burgerparticipatie toenemen. 
Robert Kok complimenteert haar vanwege de goede
benaderbaarheid. Dit i.v.m. het overleg over de plannen van de
scouting. 
Daarna bedankt zij Truus van Vessem voor het prettige overleg
en de samenwerking die zij gehad heeft met de
bewonersvereniging en overhandigt haar een cadeaubon.
Truus bedankt op haar beurt ook voor de prettige
samenwerking en overhandigt haar een attentie.

14. Rondvraag. 
Corinne Bijl: Aan het Bunderkensven is t.b.v. de bushalte het
trottoir verhoogd. Deze wijziging belemmert de doorgang voor
mensen met een rollator etc.

15. Sluiting. 
Truus van Vessem bedankt namens het bestuur de (vrijwillige)
gastvouw en gastheer van de Jaguar. Daarna bedankt de
voorzitter iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering om 23.00 uur.


