
Het wordt weer voor elk wat wils. 
Mis het niet!

Diverse activiteiten, gecentreerd rond het 
Buurtven..
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Evenementenkalender 2016/17
Wat? Wanneer? Waar?

Wandelen in Gijzenrooi zondag
10:00-12:00

START BUSHALTE BUNDERKENSVEN,
iedere eerste zondag van de maand

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

Cultuur bij je Buur 17-2-2017 Div. locaties

In dit nummer o.a.:
P04 Paaseieren zoeken: 
  een terugblik

P05 Voorkom auto-inbraak 
   
P05 ALV 2016: 
  Even nagenieten

P06 Midzomeravond 2016

P08 Alvast in de agenda:
  Cultuur bij je Buur 2017

P09 Donkere Dagen Offensief

P10 Mag ik u voorstellen:
  DEANNE HUIGEN

P11 Coördinator: JOS VAN DIJK

P14 Een lief klein circus van Gijsz

P15 Adopteer een Straat

P16 Museum in het Schuttersbosch

P17 Krijg de kleren

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

De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u over-
maken naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersver-
eniging  
Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2016 én uw adres.

Bekijk ook de vernieuwde website!
Op de website is van alles te vinden: een forum, artike-
len die het niet tot in het Zegje hebben gehaald, actuele 
mededelingen, foto’s van activiteiten etc.
Het adres is het zelfde gebleven: www.gijzenrooi.nl.



Paaseieren zoeken in 
Gijzenrooi
  
Het was prachtig weer op de ochtend voor 
Pasen. 60 kinderen kwamen zoeken in alle 
hoeken.

De paashaas was weer in opperbeste stemming 
en nam de kinderen mee het bos in. Na een flinke 
speurtocht werden weer alle eieren gevonden.

En daarna ging een glaasje drinken met iets lekkers er 
ook wel in.

Ook aan de ouders was gedacht, die kregen een kopje 
koffie of thee.

Alle eieren werden weer ingewisseld voor een 
bonnetje waar de paashaas weer mooie prijsjes voor 
uitdeelde.

Natuurlijk was er voor ieder kind een mooi presentje.
Met dank aan alle kinderen en de paashaas en 
iedereen die het weer tot een gezellig feestje maakten.
 
Groetjes Esther en Monique
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Auto-inbrekers actief, 
voorkom auto-inbraak
Het zal u maar overkomen, u komt na een dag 
werken of ’s avonds na een etentje terug bij uw 
auto en dan blijkt er te zijn ingebroken. De af-
gelopen maanden is het aantal auto-inbraken in 
Eindhoven flink gestegen. De stijging vindt vooral 
buiten het centrum plaats, ben dus ook alert in 
de woonwijken! Ten opzichte van de eerste drie 
maanden in 2015 lag het aantal aangiftes in 2016 
bijna 30% hoger. Het heeft dan ook uiteraard de 
aandacht van de politie en de gemeente, maar als 
autobezitter kunt u zelf ook veel doen om inbraak 
te voorkomen! 

We zien dat auto-inbrekers niet alleen in het cen-
trum, maar ook in de wijken hun slag slaan. In 
woonstraten, bij sportaccommodaties, supermark-
ten, op alle plekken kan er in een auto worden inge-
broken. En het kan net zo goed overdag gebeuren 
als ’s avonds. De buit bestaat vaak uit waardevolle 
spullen die in de auto zijn achtergelaten. Het wordt 
de auto-inbreker op die manier wel gemakkelijk 
gemaakt! Vooral (lease)auto’s waarin elektronica is 
achtergebleven, zijn een aantrekkelijk en succesvol 
doelwit voor autokrakers. 

Haal zelf de auto leeg!
Het is vrij eenvoudig om de kans op auto-inbraak 
flink te verkleinen. Let er op dat u geen waardevolle 

spullen in de auto laat liggen. Laat apparatuur als 
laptops, tablets en mobiele telefoons niet (verstopt) 
in de auto achter, maar neem het mee. Inbrekers 
kunnen apparatuur op diverse manieren opsporen. 
Haal dus zelf uw auto leeg en vergeet niet de auto 
af te sluiten. Parkeer uw auto als het even kan in het 
zicht en op een goed verlichte parkeerplaats. Laat 
uw handschoenenkastje open, zodat iedereen kan 
zien dat er niets in zit. Het zijn eenvoudige maat-
regelen die weinig moeite kosten, maar die u een 
hoop gedoe kunnen besparen. 

Geef dieven geen kans!

Op maandag 11 april hebben we onze algemene 
ledenvergadering (ALV) gehouden, wederom in 
het gezellige Cruydenhuysch. 

Net zoals de afgelopen jaren was het officiële ge-
deelte redelijk kort zodat er voldoende tijd over-
bleef om bij te praten met wijkbewoners onder het 
genot van een hapje en een drankje.

De ALV begon met een minuut stilte vanwege het 
overlijden van Riky Heijnen. Onderwerpen die 
daarna aan bod kwamen waren o.a. de nieuwe 
website, bredere raadpleging, slim licht, de finan-
ciële verantwoording 2015 en begroting 2016, de 

hoogte van de contributie en de nieuwe kerstver-
lichting. Ook hebben we nog teruggeblikt op het 
succesvolle jubileumjaar en vooruit gekeken naar 
de activiteiten in 2016.
De vergadering werd afgesloten door een mooie 
foto-impressie van het jubileum, gemaakt door Sya 
Wenmakers. De borrel daarna was erg gezellig en 
er werd nog druk nagepraat.

Voor de notulen zie ook www.gijzenrooi.nl.

Nog even nagenieten van het jubileum;

de algemene ledenvergadering 2016



Midzomeravond 2016 

Kinderactiviteiten, 
wagenspel Ariëns 

en terras met livemuziek!
Ons jaarlijks buurtevenement wordt dit jaar 
georganiseerd op 16 juli ´s avonds. Noteren dus!
Ook dit keer viert Gijzenrooi het begin van de 
zomer voor jong en oud met de Midzomeravond op 
het grasveld aan het Buurtven/Eijerven. We starten 
om 19.00 uur weer met diverse kinderactiviteiten. 
Daarna gaan we onder het genot van warme en 
koele drankjes en diverse versnaperingen gezellig 
met elkaar genieten van een hilarisch en boeiend 
wagenspel. De avond wordt nóg gezelliger als we 
elkaar weer ontmoeten aan statafels, tafels, banken 
en stoelen terwijl we genieten van héél véél lokale 
Livemuziek. 

Wagenspel Ariëns Toneel (20.30 uur)

Hoofdact van onze Midzomeravond is natuurlijk 
het Wagenspel van Ariëns Toneel. De titel van het 
53ste wagenspel is “Diagnose K.I.N.D.”
Tom is een jongen met heel veel fantasie. En dat 
moet ook wel want hij is heel vaak
alleen thuis. Zijn vader en moeder werken erg veel 
en zijn daar bijzonder trots op. Als ze aan tafel zitten 
om te eten dan praten ze alleen maar over hun 
werk. En ze luisteren niet eens naar elkaar. Tom zit 
er dan maar zo’n beetje bij terwijl zij babbelkletsen.
Het huis waar ze wonen, staat helemaal aan de 
andere kant van de stad en Tom’s vrienden wonen 
allemaal juist, aan weer de andere kant van de stad. 
Vervelend, tenminste, als je geen fantasie hebt.
Nou, en dat heeft Tom dus wel. En dan kan er van 
alles gebeuren, totdat.....

Het wordt komisch, spannend, volks en met 
avontuur. Garantie dus voor een uurtje genieten! 
Ariëns speelt voor ons op het veld vanaf 20.30 uur.

Kinderactiviteiten: 
Broodjes bakken, vingerbreien en 
vogelkastjes bouwen! (19.00 uur)

We starten de avond om 19.00 uur speciaal voor de 
kinderen met wat gezellige doe-dingen. Scouting 
Stratum (de groep die gevestigd is aan het einde 
van de Roostenlaan, naast de manege) begeleiden 
de kinderen om wat “stokbroodjes” te bakken. 
De kinderen die dat willen kunnen, onder leiding 
van enkele vrijwilligers uit de buurt, leren wat 
vingerbreien is. We maken dan wat kleine snelle en 
leuke breisels. Een medewerker van het Brabants 
Landschap ten slotte komt met voorgezaagd hout. 
Samen met de kinderen en hun papa´s en mama´s 
gaan we nestkastjes maken. De kosten van het 
nestkastje, dat je natuurlijk mee naar huis mag 
nemen, zijn 6 euro per stuk.  
 

5www.gijzenrooi.nl
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Lekker nagenieten op het Gijzenrooi terras 
met Go Rome Light en Baker-Miller Pink 
vanaf 21.15 uur

De zon is al weer helemaal achter de horizon voor 
onze laatste acts. We zetten onze zomeravond 
gezellig voort aan de lange biertafels of de gezellige 
zitjes en statafels. Afwisselend spelen de Schots-
Nederlandse muziekgroep Baker-Miller Pink en de 
rockband Go Rome (maar dan in een akoestische 
bezetting) live muziek terwijl wij lekker bijkletsen 
bij een drankje. Baker-Miller Pink brengt in een 
leuke, intieme sfeer een combinatie van hun eigen 
werk en covers van ‘Roots’-artiesten als Crosby, 
Stills, Nash & Young, Los Lobos, Bob Dylan en 
streekgenoot Gerard van Maasakkers. De band 
bestaat uit buurtgenoot Peer Bressers (zang, 
accordeon), Kenneth Gilbert (zang, gitaar) en 
Charles Ramaekers (bas, gitaar en zang). 
Go Rome Light was -net als Baker-Miller Pink- 
een van de huiskamersuccessen van Cultuur bij 
je Buur in februari. De band van buurtgenoot Jan 
Verschueren (met toetsenist Peter van den Hurk 
en bassist Jan Bergman) brengt akoestische rock 
versies van U2, Coldplay en Snow Patrol. We zijn 

blij dat ze hun programma, waarin ze ook niet vies 
zijn van een beetje rock & roll, gaan spelen in ons 
openluchtcafé. Voor wie geen dansvloer nodig heeft: 
voel je vrij om swingend met ons de nacht in te 
gaan. 

Organisatie

Deze Midzomeravond is bedoeld voor alle 
bewoners van Gijzenrooi en wordt gesubsidieerd 
door de Bewonersvereniging maar wordt 
ook voor een belangrijk deel bekostigd uit de 
consumptieverkoop. De avond kan alleen weer 
bestaan dankzij de ongekend grote inzet van 
heel veel vrijwilligers uit onze buurt. Zonder 
organisatoren, mensen die opbouwen en opruimen, 
technici, grimeurs en barpersoneel zouden we deze 
avond nooit kunnen realiseren. 

We hopen dat iedereen elkaar weer gezellig kan 
ontmoeten aan de lange tafels op het grasveld. 

Namens het Midzomeravond-team Margreet, Janco en 
Erik 

TOT 16 juli 19.00 uur!



Volgend jaar Cultuur 
bij je Buur op 17-2-17

Evaluatie CBJB 2016
 
Op donderdag 12 mei hadden we een evaluatie met 
de gastheren en gastvrouwen. In de huiskamer van 
organiserend lid Greetje Heijmans en haar man Nico 
Schelvis werden we gastvrij onthaald op koffie, 
thee en Italiaanse koeken. De Italiaanse traktaties 
waren er i.v.m. ons programma van de avond. We 
vroegen Jan de Becker, toneelspeler van Ariëns 
Toneel nog eens een reprise te doen van de eenakter 
“De Speelman”. Het is een boeiend en aangrijpend 
verhaal van de Italiaanse schrijver, theatermaker en 
Nobelprijs winnaar Dario Fo. Jan speelde dit stuk 
19 februari drie keer in de huiskamer van Hans 
en Barbara van Mourik. Wij als organisatoren en 
ook de gastvrouwen en heren die alleen hun eigen 
voorstellingen konden meemaken, vonden het 
fantastisch om deze voorstelling nu te zien! 

Eigenlijk was iedereen tevreden over hoe de avond 
van Cultuur bij je Buur is verlopen. Hoewel een 
enkele nieuwe gastheer verklapte dat hij het nog 
wel spannend vond om 3 keer 25 mensen publiek 
te ontvangen. Nu kijkt hij tevreden terug en geeft 
hij aan erg genoten te hebben van het optreden, de 
kunstenaar in zijn huiskamer en het gastheerschap 
samen met zijn vrouw. 

Een door het organiserend comité ingebracht 
evaluatiepunt kreeg bijval. We vinden dat de grootte 
van het festival, met 9 huiskamers en dito artiesten 
/ groepen en ongeveer 200 bezoekers toch ongeveer 
“de limit” is. Dat betekent dat het voor alle 

geïnteresseerde buurtgenoten echt belangrijk wordt 
om in december de inschrijfformulieren tijdig te 
retourneren. Wie het eerst reageert, is verzekerd van 
zijn of haar keuzes en van plekken. Want vol=vol!

De vierde editie van het festival Cultuur bij je Buur 
vindt plaats op vrijdagavond 17 februari 2017 om 
19.30 uur, dus noteer het vast in uw agenda. Dit 
is de week vóór Carnaval. We hebben ook voor 
de komende editie natuurlijk weer behoefte aan 
voldoende huiskamers en verrassende artiesten. 
Aan de huidige ijzersterke formule willen we niet al 
te veel veranderen. 

Festival van Bewonersvereniging Gijzenrooi 

In vogelvlucht: het eerste jaar waren er dik 70 
mensen van de partij in 4 kamers. In 2015 bezochten 
130 mensen de concerten en optredens in 6 
huiskamers. En dit jaar gingen we door de magische 
grens van 200 aanmeldingen voor 8 huiskamers en 
één tuin. We doen daarom op u allemaal weer een 
dringend beroep: 

Artiesten
- Bent u of kent u een artiest uit de wijk? We 

hopen weer op verrassende nieuwe dingen in 
ons aanbod. Dat optreden hoeft niet persé uit de 
muzikale hoek te zijn. Net als de eenakter van 
Jan de Becker, de gedichten in eerdere edities van 
Kees van Vessem en de verhalen van Joost Vriens 
zijn we weer op zoek naar nieuwe inbreng. Zou 
het niet gaaf zijn om een stand-up comedian 
act van een half uur te hebben? We hopen ook 
zo op wat inbreng van jongeren uit onze wijk, 
zoals een Singer-songwriter. Het culturele palet 
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van de avond vergroten, dat zou mooi zijn! Ook 
zoeken we weer naar een goede mix van klassiek, 
jazz en modern, serieus en komisch. Hoe meer 
keuze, hoe leuker het voor alle bezoekers wordt! 
De vergoeding voor artiesten bestaat uit een 
evenredig deel uit de fooienpot. Dit jaar konden 
we de artiesten weer een mooie vergoeding 
uitdelen. 

Huiskamers
- We zoeken ook weer minstens 9 grote 

huiskamers, waar met een beetje schuiven zo´n 
20 tot 30 personen per voorstelling een plaats 
kunnen vinden. De formule is eenvoudig: u 
stelt uw huiskamer ter beschikking en voor 
de kosten van drankjes en versnaperingen 
wordt u financieel gecompenseerd door 
de Bewonersvereniging. De organisatoren 
begeleiden u volledig in het hoe, wat en wanneer. 
Zo kunt u bijvoorbeeld klapstoelen bestellen 
en maakt u vooraf kennis met de artiest(en) en 
kunstenaar(s). Net als dit jaar proberen we de 
huiskamers op een korte afstand van elkaar 
te zoeken. Dan is de tussentijd om te wisselen 
korter zodat het publiek meer tijd heeft om 
elkaar tussen de presentaties te ontmoeten. 

Kunstenaars
- We zijn steeds verbaasd hoeveel beeldend 

kunstenaars er actief zijn in Gijzenrooi. Zij 
worden weer van harte uitgenodigd om hun 
beeldhouwwerken, schilderijen, keramiek, 
sieraden, naaldkunst of fotografie ten toon te 
stellen in één van de gasthuiskamers. 

Voor alle culturele uitingen geldt dat ze minimaal 
het gehalte of status van “goede amateur” moeten 
hebben. Er worden geen audities gehouden, 
iedereen legt die lat voor zichzelf. Erik van Dijck 
doet de coördinatie van het programma en komt 
graag een keer kijken en luisteren. 

Als trotse organisatoren willen wij hier nogmaals 
de Bewonersvereniging Gijzenrooi  bedanken 
voor hun medewerking bij het organiseren van 
dit jaarlijks evenement. Wij bedanken ook alle 
artiesten, kunstenaars, gezinnen en publiek voor de 
geweldige samenwerking en deelname. We kijken 
met plezier uit naar 2017!

Reacties graag op info@jandenneman.com 
Greetje Heijmans, Jan Denneman en Erik van Dijck

Donkere Dagen Offensief
Op maandag 22 februari gingen in onze wijk in het 
kader van het Donkere Dagen Offensief (DDO) 15 
lopers gezamenlijk op pad om buurtpreventie on-
der de aandacht van de wijkbewoners te brengen. 
De gemeente Eindhoven had hiertoe het initiatief 
genomen, omdat uit cijfers van de afgelopen jaren 
is gebleken, dat het aantal woninginbraken in de 
donkere winterdagen hoger ligt dan anders.

Na de koffie met een plakje cake, aangeboden door 
de gemeente Eindhoven, keken de lopers eerst via 
internet naar de aftrap van het DDO door bur-
gemeester Rob van Gijzel. Deze benadrukte dat 
dankzij de buurtpreventie het aantal woninginbra-
ken de laatste jaren aanzienlijk is afgenomen en hij 
sprak de hoop uit, dat ook in wijken waar dit nog 
niet het geval is initiatieven zouden worden geno-
men om buurtpreventie toe te passen en dat alge-
meen het aantal buurtpreventen zou toenemen.

Daarna gingen de lopers in hun gele hesjes samen 
op pad. Het was een bijzonder rondje. Nuttig voor 
de veiligheid in de wijk en bovendien erg gezellig 
en prettig voor de saamhorigheid in de groep. We 

troffen aan: 8 nog niet opgehaalde kliko’s, die we 
bij de desbetreffende woningen hebben teruggezet, 
een kapotte lantaarnpaal op het Vlasven en een 
stukje ongelijke stoep op het Kraanven, waarvan 
wij via de BuitenBeter-app melding hebben ge-
maakt bij de gemeente Eindhoven. Beide zijn korte 
tijd daarna hersteld. En last but not least hebben 
we  een pad veilig naar de kant geleid. 

Na afloop was algemeen de conclusie, dat lopen 
met een grote groep voor herhaling vatbaar is. 
Wellicht komt er vóór de zomervakantie nog een 
soortgelijke activiteit met tips voor alle wijkbewo-
ners om hun huis veilig achter te laten, wanneer zij 
op vakantie gaan. Want het motto blijft: Voorkom 
woninginbraak. Maak het de inbreker niet gemak-
kelijk!

Wilt u ook een bijdrage leveren om onze wijk vei-
lig en leefbaar te houden? Meld u dan aan als loper 
via e-mail: gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl. 
We zoeken vooral ook mensen die overdag willen 
lopen.

Jos van Dijk
Coördinator lopers buurtpreventie Gijzenrooi



Mag ik aan u voorstellen

DEANNE HUIGEN, ONZE 
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

In voorgaande nummers van ons wijkblad 
heeft u al kunnen lezen dat we een nieuwe 
wijkverpleegkundige hebben: Deanne Huigen. Zij 
houdt, samen met Hanneke van Straten van Wij 
Eindhoven, een zogenaamd “inloopspreekuur” op 
iedere donderdag van 11 tot 12 uur in steunpunt 
De Jaguar, Jaguarstraat 2. Bij Hanneke van Straten 
kunt u terecht met vragen over werk, inkomen, 
opvoeding, huishouding, klussen, en ontmoeten 
(denk aan dagbesteding en daginvulling). 

Bij Deanne kunt u daar geheel vrijblijvend terecht 
met vragen over gezondheid, ziekte en bijvoorbeeld 
veilig wonen. 
Maar vindt u dat moeilijk of bezwaarlijk, dan kunt 
u ook een afspraak maken met Deanne en dan 
komt zij graag bij u thuis voor een gesprek!
“De wijkzuster van vroeger is terug.” Deanne 
heeft dan ook meer tijd gekregen om de oren en de 
ogen van de wijk te zijn, net als bijvoorbeeld onze 
wijkagent Rob Panjoel, maar dan op het gebied van 

gezondheidszorg. 
Tijd om persoonlijk kennis te maken met Deanne en 
hier wat dieper op in te gaan!

Eerst onze persoonlijke kennismaking;
Deanne wordt dit jaar 25, is geboren en getogen in 
Geldrop en woont sinds 2011 in Eindhoven.
Ze heeft een vriend en een vis. Die laatste wordt 
BB-King genoemd vanwege zijn donkere en flinke 
verschijning. 
Haar vrije tijd spendeert ze hoofdzakelijk aan haar 
grote passie; zingen! Deanne maakt al sinds haar 
schooljaren muziek. Tel de repetities, optredens 
en alles daaromheen op en dan krijg je een erg 
“tijdsintensieve” hobby,  maar ze geniet er van!

Deanne is (wijk)verpleegkundige sinds 2014 en 
heeft een zeer indrukwekkende praktijkervaring 
opgedaan tijdens de stages van haar opleiding; 
o.a. in de psychiatrie, bij het St. Anna, in een 
verpleeghuis, in een dagcentrum voor kinderen 
met een beperking, bij Severinus en bij Novadic-
Kentron.

Door de grote variatie in haar stageplekken is zij 
dus “van veel markten thuis”. Zij is in dienst van 
ZuidZorg, maar werkt veel samen met andere 
partijen in de wijken Gijzenrooi, Putten, De Burgh, 
Schuttersbosch en Riel.

Ontvangt u signalen van of óver een buurtgenoot, dan kunt u 
óók contact met mij opnemen!

Deanne vertelt: “In Gijzenrooi zelf hebben we 
nog niet zo heel veel werk op het gebied van 
preventie en bijvoorbeeld het langer veilig thuis 
wonen. Het is een vrij jonge wijk, met hier en daar 
seniorenwoningen waar we al wel zorg verlenen. 
Maar naast zorg verlenen, ben ik ook het 
eerste aanspreekpunt voor andere zaken die 
daaraan verwant zijn. Zoals bekend, heb ik een 
inloopspreekuur in steunpunt De Jaguar op 
donderdag van 11 tot 12 uur, maar als dat een 
drempel zou zijn, kan ik ook op huisbezoek komen.

Hoe ziet mijn dag eruit?
’s Morgens verzorg ik cliënten thuis en ’s middags 
leg ik “preventieve” huisbezoeken af, overleg 
ik met andere partijen in de wijk of maak ik 
bijvoorbeeld een nieuwe indicatie voor de zorg 
van een cliënt. De preventieve huisbezoeken leg 
ik af met als doel: langer veilig thuis wonen met 
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eventueel ondersteuning. Wat is er thuis nodig? Hoe 
kan ik u daarbij helpen? 
Ik zoek naar eventuele oplossingen in 
samenwerking met o.a. de wijkagent, het 
woonbedrijf, de huisarts, apotheek, ergo- en/
of fysiotherapeut, de GGD of andere personen of 
instanties.
Ontvangt u signalen van of óver een buurtgenoot, 
dan kunt u óók contact met mij opnemen!

Noot redactie; enkele dagen na dit gesprek op 
11 april verscheen er in het E.D. een uitgebreide 
Zorgspecial  over “De wijkzuster; terug van 
weggeweest”. Hierin ook een artikel “Ouderenzorg 
in 2025: een kijkje in de toekomst”.
Zeer interessant, ook al bent u nu zelf nog jong en 
fit. Maar mogelijk heeft u nog ouders, of andere 

familieleden of kennissen te verzorgen. 
Een stap verder maar ook heel belangrijk; een 
hulpbehoevende buurtgenoot. 

Voor contact:
Deanne Huigen
deannehuigen@zuidzorg.nl
06-46145752/040-2308408

U staat er dus niet alleen voor; Deanne Huigen staat 
met raad en daad voor ons klaar!

Hanneke M. 

PERSBERICHT
 
Inwoners aan zet met nieuw online platform: 
040GoedBezig

Zet jouw duurzame of sociale initiatief op de kaart!

De gemeente Eindhoven lanceert samen met part-
ners in de stad een nieuw online platform voor de 
regio Eindhoven: 040GoedBezig. Op het platform 
www.040goedbezig.nl worden duurzame en so-
ciale inwonersinitiatieven en -projecten zichtbaar. 
Daarnaast vind je er ook andere informatie, zoals 
succesverhalen, het laatste nieuws en blogs, activi-
teiten en handige tips en links.

Naast de gemeente Eindhoven is woningcorpora-
tie Woonbedrijf een van de initiatiefnemers van het 
platform. Maar ook andere samenwerkingspart-
ners, zoals Proeftuin040 en 040energie zijn vanaf 
het eerste uur betrokken.

Inspireren
Mary-Ann Schreurs, wethouder duurzaamheid in 
Eindhoven, ziet steeds meer duurzame initiatieven 
die elkaars krachten kunnen benutten: “Veel initia-
tieven missen de schaalgrootte om meer impact te 
creëren, of missen net dat puzzelstukje. In wijken, 
op scholen, bij bedrijven en organisaties; overal 
kom je mensen tegen die met goeie dingen bezig 
zijn. Naast een complimentje aan die mensen, 
biedt 040GoedBezig een plek waar mensen elkaar 
kunnen inspireren en opzoeken om samen meer 
voor elkaar te krijgen.”

Ambassadeurs
De al op het platform aanwezige initiatiefnemers 
zijn echte ambassadeurs van 040GoedBezig. 
“040GoedBezig is voor ons een geweldig platform 
om zichtbaar te maken waar al activiteiten van 
Adopteer een Straat actief zijn. Daarnaast is het 
leuk om te zien welke andere activiteiten in de 
buurten plaatsvinden”, aldus Kees Lepoeter, initia-
tiefnemer van Adopteer een Straat.

Doe ook mee!
Verschillende duurzame en sociale 040-initiatieven 
hebben al een plek gevonden op het platform. Start 
bijvoorbeeld je eigen buurtmoestuin, repareer je 
spullen bij een van de Repair Cafés, leg zonnepa-
nelen op je dak of adopteer je straat. Krijg inspi-
ratie, bekijk de kaart en zie wat er zich bij jou in 
de buurt afspeelt. Maar steek vooral ook zelf de 
handen uit de mouwen door een nieuw project 
of initiatief te starten en deze op het platform te 
plaatsen. Of lever een bijdrage aan initiatieven van 
andere inwoners. Maak je profiel aan op www.
040goedbezig.nl en doe mee!

Nudge
040GoedBezig is onderdeel van het landelijke 
platform Nudge. Eindhoven is de eerste gemeente 
in Nederland waar het lokale platform is gerea-
liseerd, dat mensen, ideeën en instellingen met 
elkaar verbindt. Kijk ook op www.nudge.nl.



De nieuwe coördinator lopers

buurtpreventie Gijzenrooi

JOS VAN DIJK

Op de valreep bereikte ons het verzoek om 
de nieuwe coördinator van de lopersgroep via 
het wijkblad aan u voor te stellen.  Omdat wij 
het voor onze mede wijkbewoners van be-
lang vinden om zo tijdig mogelijk van actuele 
informatie voorzien te worden, kunt u in dit 
artikel kennis maken met Jos.
Ook leest u wat zijn functie inhoudt en wat er 
gevraagd wordt van de lopers. Misschien iets 
voor u?...

Jos vertelt: 
“Ik woon in juni 20 jaar in Gijzenrooi. In februari 
2014 ben ik begonnen als loper om een bijdrage te 
leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in onze 
wijk maar ook om meer mensen in de wijk te leren 
kennen. Sinds 1 maart ben ik coördinator van de 
lopersgroep. 
De lopersgroep is gestart na een door de gemeente 
Eindhoven in 2013 voor de wijken Gijzenrooi en 
Schuttersbosch georganiseerde informatieavond 
over buurtpreventie, in de kerk van de Evangeli-
sche gemeente De Lichtstad. De lopers, ook wel 
buurtpreventen genoemd, zijn in feite de ogen en 
oren van de politie en de gemeente. Zij houden zich 
vooral bezig met observeren, signaleren en doorge-
ven van signalen. Het gaat dus niet om het opspo-
ren van strafbare feiten. Via een cursus (2 avonden) 
worden de lopers getraind waar ze op moeten letten 

bij een rondgang door de wijk en wat hun bevoegd-
heden zijn.
Op dit moment zijn er 26 lopers. Die lopen 1 à 2 x 
per maand hun ronde; altijd met ten minste twee 
personen. Er zijn geen vaste tijden en ook geen vaste 
koppels. De lopers kunnen zelf via een website aan-
geven wanneer zij beschikbaar zijn. 

Wat zijn jouw taken?
Ik zorg voor de communicatie naar de lopers toe en 
naar de wijk. Via de speciale lopers website houd 
ik in de gaten of er voldoende wordt gelopen en of 
er resultaten worden gemeld die van mij verdere 
actie verwachten. Verder behoort tot mijn taken het 
onderhouden van de contacten met de gemeente 
Eindhoven, de jongerenwerker, de trainer van de 
loperscursus, de coördinator buurtpreventie en de 
straatcoördinatoren, en de beheerders van de web-
site van de bewonersvereniging en van de lopers 
website en ik ben actief betrokken bij het stedelijk 
overleg met de buurtpreventieteams van de andere 
wijken in Eindhoven. Uiteraard probeer ik ook nieu-
we lopers te werven. Eén maal per jaar organiseer 
ik, samen met de coördinator buurtpreventie, een 
bijeenkomst voor de lopers. 
Verder beheer ik de gele hesjes voor nieuwe lo-
pers en de groene flyers die de bewoners in de bus 
kunnen krijgen als er een onveilige situatie wordt 
geconstateerd. Bijvoorbeeld een open raam zonder 
toezicht, een kliko die te lang buiten blijft staan enz.

Zijn er nog nieuwe lopers nodig?
Graag zelfs! Ook hier geldt dat vele handen licht 
werk maken. Zeker nu het inbrekersgilde kennelijk 
Gijzenrooi heeft ontdekt, is het van groot belang 
om ons als buurtpreventieteam vaker te laten zien 
en alert te zijn. Graag ook meer mensen die in de 
gelegenheid zijn om overdag te lopen.
Op de site www.gijzenrooi.nl/buurtpreventie kun 
je meer informatie vinden over ons en via gijzen-
rooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl  ben ik per mail 
bereikbaar. Mijn telefoonnummer is 040 2120828. 
Dit staat ook op blad 2 van het wijkblad (vanaf het 
maartnummer van dit jaar).”

Elders in dit nummer treft u een artikel van Jos van 
Dijk over “Het Donkere Dagen Offensief”; een actie 
op initiatief van de gemeente Eindhoven van afgelo-
pen februari.

Wij wensen Jos en zijn groep succesvolle (en 
dus rustige) rondes!

Hanneke M.

11www.gijzenrooi.nl
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Een lief klein circus
Het menselijk geheugen is een opmerkelijk 
ding, beste wijkgenoten. Op sommige 
momenten slaagt het er maar niet in om 
de informatie tevoorschijn te halen waar 
we naar op zoek zijn. En op andere komt 
het ongevraagd met allerlei beelden en 
herinneringen op de proppen.
Nog niet zo lang geleden was ik een keer vroeg 
wakker. Gezeten in de achtertuin, mijn eerste 
kop ochtendkoffie in handen, zat ik te kijken 
naar een mooie zonsopkomst. Spontaan nam 
mijn geheugen mij mee terug naar zo’n zelfde 
fraaie ochtend, pakweg 25 jaar geleden. Ik was 
de hond aan het uitlaten. Onze wijk bestond 
toen uit niet meer dan een paar huizenblokken 
en een stratenplan, dus je kon alles nog goed 
overzien. 

Al wandelend zie ik dat zich, tegen de 
omheining van de begraafplaats, ongeveer op 
de plek die nu het Buurtven heet, de vorige 
avond een klein circusje had geïnstalleerd. Ik 
ben met belangstelling eens poolshoogte gaan 
nemen. Aan alles was te zien dat dit kleine 
circus al even meeging. Het doek was verbleekt 
en toonde enkele herstelplekken. Maar voor 

het overige maakte het geheel een vriendelijke 
indruk.
Dit tafereeltje deed de dichter en de filosoof 
in mij ontwaken. Ik realiseerde me dat ik keek 
naar een prachtige allegorie op het leven zelf: 
een klein circus, niet volmaakt maar wel lief, 
geplaatst tegen het zinnebeeld bij uitstek 
van onze sterfelijkheid. Die avond, tijdens de 
voorstelling werd ik me bewust dat de meeste 
circusartiesten meerdere rollen vervulden. De 
acrobate was niemand anders dan de dame 
die ons voor aanvang van de voorstelling de 
kaartjes had verkocht aan de kassa. En ik ben 
er nog steeds van overtuigd dat de man die 
ik eerder op de dag de dieren zag verzorgen 
dezelfde was als de clown die jong en oud aan 
het lachen maakte.

En ook daar hield de allegorie stand. Immers: 
vervullen wij niet allemaal verschillende rollen? 
De collega met wie ik overdag een project 
succesvol afrond is ‘s avonds trainster van een 
jeugdelftal. Eén van mijn buren is na het werk 
soms collectant voor een goed doel. En ga zo 
maar door.

Wat wil ik hiermee zeggen? Wel, wijkgenoten, 
of kan ik in het beeld van hierboven beter 
zeggen ‘mede circusartiesten’, ik wil je 
aanmoedigen. Vervul je verschillende rollen 
met verve en maak van elke ‘circus act’ je 
allerbeste! En daar zeg ik graag nog iets bij. 
Want naar mijn bescheiden mening hebben 
we in Nederland een beetje moeite met 
complimentjes. We vinden het niet makkelijk 
om ze te geven, maar we vinden het ook knap 
lastig ze te ontvangen. 
Ik wil je uitnodigen: krijg je na één van 
je ‘circus acts’ applaus, oftewel: krijg je 
waardering voor iets wat je hebt gedaan, neem 
het dan volmondig en van harte in ontvangst. 
En geniet er met volle teugen van. Dank u wel, 
hooggeëerd publiek!!

En dat wilde ik even zeggen. 

Gijsz



“Adopteer een Straat”
Via dit project kunt u zelf ook bijdragen aan 
een mooie leefomgeving.
De gemeente doet haar best om de stad mooi, 
schoon en groen te houden. Daar kunnen wij 
als bewoners ook een bijdrage aan leveren. 
Bijvoorbeeld door zelf de poep van onze hond 
op te ruimen en geen rotzooi achter te laten 
in de openbare ruimte. Maar het kan ook 
nog een stapje verder gaan. Bijvoorbeeld met 
“Adopteer een Straat”. In Eindhoven doen al 
meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers mee, 
waarvan 8 in Stratum. In onze wijk is onlangs 
het Diepmeerven geadopteerd.

Waarom “Adopteer een Straat”?
“Adopteer een Straat” is een motiverend en laag-
drempelig vrijwilligersprogramma zonder overhead 
of vergaderingen. Iedereen die een mooie en schone 
woonomgeving een warm hart toedraagt kan mee-
doen. Bijvoorbeeld door af en toe zwerfafval op te 
ruimen of door het adopteren van een stukje groen 
bij een vijver, een bushalte of een straat. Deelnemers 
kunnen alleen of in een groep een stukje van hun 
woonomgeving “adopteren”. De gemeente blijft 
overigens gewoon het geplande onderhoud doen 
maar we weten allemaal dat dit maar een paar keer 
per jaar gebeurt.

“Adopteer een Straat” faciliteert met:
• uitlenen van grijpers en handschoenen
• informatievoorziening en waar nodig 
 contacten met de gemeente
• motiverende acties zoals het beschikbaar
 stellen van bloembollen of plantjes
• ondersteuning van biodiversiteit
• een community van enthousiaste mensen,
 o.a. op Facebook: 
 www.facebook.com/adopteereenstraat

Hoe kunt u meedoen?
Stuur een mailtje met uw contactgegevens en de ge-
plande acties (bv. zwerfafval opruimen, geveltuintje 
aanleggen, groenstrookje schoonhouden) naar adop-
teereenstraat@gmail.com. 

Meldingen naar de gemeente
Behalve dat u zelf aan de slag gaat kunt u uw op-
merkingen over de openbare ruimte melden aan de 
gemeente. Dat kan op drie manieren:

• melden via de BuitenBeter-app (als u een
 smartphone heeft)
• melden via het digitaal loket van de 
 gemeente www.eindhoven.nl/buitenbeter
• bel het klantcontactcentrum via telefoon
 nummer 14040

Hoe waardeert de gemeente uw inzet?
De gemeente waardeert het zeer als vrijwilligers 
zich inzetten om de stad mooi, schoon en groen te 
houden. 
Deelnemers aan “Adopteer een Straat” kunnen 
zich ook aanmelden bij ‘Eindhoven waardeert’ via 
http://eindhovendoet.nl/waardering-voor-jou/
eindhoven-waardeert. 

Dit is een officieel programma van de gemeente 
Eindhoven om vrijwilligers te waarderen. U krijgt 
dan een kortingspas die recht geeft op verschillende 
kortingen zoals een passe-partout voor zwemmen 
en schaatsen. Er zijn ook regelmatig tijdelijke kortin-
gen.

13www.gijzenrooi.nl
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Een heus museum in 
het Schuttersbosch.

Sinds 19 december 2015 is – na een aanloop 
van een jaar – het Verhalenmuseum 
” ’t Schutterke” geopend. Het is gelegen 
in een van de “Belgische” huisjes in het 
Schuttersbosch aan het Rendierveld 40.

De wijk het Schuttersbosch is na de oorlog ontstaan 
toen Philips voor zijn personeel huisjes plaatste in 
het gebied grenzend aan de Stratumse Heide. De 
“Oostenrijkse” huizen voor het hoger geplaatste 
personeel. De “Belgische” huizen voor de beambten 
van Philips.

Oprichtster van het museum Inge Vlasman zag, al 
wandelende met haar honden, de buurt langzaam 
aan “kaalslag” ten onder gaan. Het ene huisje na het 
andere verdween en met de huisjes de bewoners. 
Maar, met het verdwijnen van de huisjes verdwijnen 
ook de verhalen van alle mensen die er gewoond 
hebben, vaak tot op hoge leeftijd. Inge Vlasman 
heeft deze verhalen verzameld en ze gebundeld in 
een boekje. (Bij het uitkomen van dit Zegje ligt het 

waarschijnlijk al in het Museum).

Zij nam contact op met Woonbedrijf (de verhuurder 
van de huizen) en na haar verhaal te hebben gedaan 
en een plan te hebben ingediend zegde Woonbedrijf 
toe dat ze (in ieder geval de komende 5 jaar) 
gebruik mag maken van het huisje aan Rendierveld 
40. Daarna volgt eventueel een vaste plek.

Voor de mensen die er nu nog wonen is “het 
Schutterke” een ontmoetingsplek geworden. Af en 
toe worden inloopmiddagen georganiseerd waar 
men met elkaar kan praten onder het genot van een 
kop koffie of thee.

Ook is het de bedoeling dat er activiteiten 
georganiseerd worden, alles rondom het thema 
Philips.

Inge heeft het huisje tot een prachtig Museumpje 
omgetoverd. Mooie foto’s aan de muren, die al 
wat vertellen van de verhalen uit de bundel. Een 
gezellige sfeer, lekkere koffie en thee en – niet te 
vergeten – heerlijke huisgemaakte soep.

Ga eens kijken op vrijdag vanaf 12 uur en zaterdag-
zondag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
Mocht je wat lekkers willen nuttigen, dan moet 
je wel je pinpas meenemen, want je kunt alleen 
pinnen.

Käthe

PS Voor informatie kun je ook terecht op www.schutterke.nl



Krijg de kleren
Als bewoner van Gijzenrooi, als communica-
tietrainer, 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. 

Een voorjaarsschoonmaak is zo gek nog niet. Lek-
ker opruimen, ruimte scheppen voor leven, een 
nieuwe impuls. Ook in de natuur gebeurt dat. In 
winterstorm en voorjaarswind laten de bomen het 
dode hout los en vervol-
gens vormt het bos met 
plant en dier de resten om 
tot vruchtbare aarde. De 
zon wint aan kracht en 
de knoppen aan de bo-
men barsten open. Vogels 
fluiten en dieren zijn in 
de weer om hun nestjes te 
bouwen en nieuw leven 
welkom te heten. 

Wij kleden onze tuin met 
wilgentakken en bloem-
bakken. Daartussen hangt 
een juten lap, als speel-
se afwisseling. De jute 
scheurde; een gat ontstond. 
Echt verbaasd ben ik niet, 
want zulke stof vergaat. 
Totdat mijn zoon mij erop 
wees: “Kijk, daar!” Ik keek 
langs zijn vinger en zag 
een eekhoorn. Geduldig en 
behendig grabbelde deze 
draden jute bij elkaar. Wat een verrassing! Ons jute 
is bouwstof voor deze eekhoorn, wat leuk! Inmid-
dels is alle jute verdwenen en zijn nestje heeft een 
nieuw jasje. Later zag ik de eekhoorn in de voortuin 
in een holletje verdwijnen: een van zijn voorraad-
kasten. Regelmatig struint de eekhoorn door onze 
tuinen. Hij geniet zichtbaar mee van ons wilgente-
nen behang.

Als wij dan in de natuur het jonge groen zien ver-
schijnen en de bloesem plaatsmaakt voor het volle 
groen - zwanger van het leven, dan begint het te 

kriebelen. Dan ontstaat de drang om op te ruimen. 
Dat gaat niet altijd zonder conflicten. Mijn zoon is 
uit zijn kleren gegroeid. Mijn man zet een kist op 
tafel vol met kleren: “Zo, krijg de kleren!” Ik rea-
geer geïrriteerd op deze actie, want: “Kijk nou, deze 
broek is superfijn en past nog prima!” Bokkig struin 
ik door de kleren. Ik roep uit: “Heb je de kleren wel 
bekeken? Waarom doe je dit nou weg?” En hij rea-
geert: “De kast puilt uit en hij draagt toch altijd het-
zelfde.” Het lijkt alsof we lijnrecht tegenover elkaar 
staan. Tijd voor een moment van afstemming!

Ik luister, hij vertelt: “Er liggen teveel kleren in de 
kast. Ik heb geen overzicht meer. Daarom heb ik er 
gewoon wat uitgetrokken.” “Oh, je had er genoeg 
van. Je hebt ook gelijk: de kast is te vol. Ik wil graag 

zorgvuldig uitkiezen wat blijft en wat gaat. Pas heb 
ik nieuwe kleren gekregen, in een grotere maat: deze 
broeken.” Ik bekijk welke kleren passend zijn; zoon-
lief trekt welwillend het ene kledingstuk aan na het 
andere. Na deze selectie is de stapel in de ogen van 
mijn man nog te groot. Dus kies ik samen met mijn 
zoon de mooiste en fijnste spullen uit. De andere 
kleding brengen we weg, zodat anderen er plezier 
van kunnen hebben. En wij ook.

Door Minke Willemse
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