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24-10: Gasloos Gijzenrooi 
Een informatieavond speciaal gericht op de 
situatie in Gijzenrooi over besparen en de 
alternatieven voor gas.

23-9: Burendag
Zondag 23 september. Alvast in de 
stemming komen en inschrijven 
op pag 4 t/m 6. 

11-11: StMaarten
Zondag 11 november: Knutsel 
zelf een lampion (of koop er 
een), maar doe mee. 
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Evenementenkalender 2018
Wat? Wanneer? Waar?
Wandelen in Gijzenrooi Zondag 10.00-12.00 Bushalte Bunderkensven, iedere eerste zondag van de maand

Ommetje Gijzenrooi Woensdag 19.00-20.00 Kleine wandeling op woensdagavond alleen in de even weken

Burendag Zondag 23 september Aan het Buurtven (hoek Eijerven/Schaapsloopven)

Gijzenrooi van het gas af Woensdag 24 oktober Jaguar, Jaguarstraat 2

Lampionnenoptocht 11 november 18.00 Bunderkensven 29

In dit nummer o.a.:
P04 Gijzenrooi danst

P04 Lampionnenoptocht

P09 DOE IETS (met de AED)

P11 Hangplek voor ouderen

P12 Onderhoud aan de 
   voetpaden

P13 Op vakantie met Gijsz

P14 De Internationals
 
P15 Jouw licht: het vervolg

P16 Natuurwandelingen

P18 Boulevard Zuid

P19 De hete zomer van 2018

P20 Midzomeravond
 
P21 Gijzenrooi van het gas af  
 #hoedan

P23 Adopteer een straat

Noot van de redactie:  
Mocht u wat te melden hebben over het Zegje (oproepje, inhoud, 
kritiek, lovende woorden, etc.) stuur dan een mail naar 
communicatie@gijzenrooi.nl

Oproepjes

HULP GEVRAAGD!!!!!!!!
Voor de burendag op zondag 23 september zijn wij nog op zoek naar 
buurtgenoten die een handje willen helpen. We zoeken:
• wijkbewoners die de kinderactiviteiten willen initiëren/coördineren 

tussen 14.00 en 16.00 uur
• wijkbewoners die een uurtje of wat bardienst willen doen
• wijkbewoners die willen helpen bij de opbouw of bij het opruimen

Wil je best wel een uurtje meehelpen laat dat dan even weten aan 
Greetje Heijmans. Mail: communicatie@gijzenrooi.nl

Gezelschapsdame gezocht
Een charmante oudere dame uit onze wijk (75+) zoekt een 
gezelschapsdame om één keer in de week samen iets leuks te doen. 
Samen winkelen, samen koffiedrinken op een terrasje of samen 
lunchen in de stad zijn de mogelijkheden. Andere ideeën voor 
gezamenlijke activiteiten zijn vanzelfsprekend welkom. Onkosten 
worden vergoed. Omdat mevrouw zeer slecht ter been is, is het bezit 
van een auto een vereiste. 
Inlichtingen via een buurtgenote: communicatie@gijzenrooi.nl



Gijzenrooi danst op Burendag: 
zondag 23 september

En nu maar hopen dat het mooie weer van deze zomer dan niet ‘op’ is. Want we 
willen dansen, dansen en nog eens dansen.

We hebben een leuk programma voor jong en oud. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te komen 
nemen! Voor sommige activiteiten en voor het eten is inschrijving vooraf noodzakelijk en dat kan (bij 
voorkeur) digitaal via de website: www.gijzenrooi.nl of met het aanmeldingsformulier in dit Zegje. 

Aanmelden voor de vrijmarkt 
gaat niet via de website maar 
rechtstreeks via vrijmarkt@
gijzenrooi.nl. Let op, de deadline 
voor alle inschrijvingen is zondag 
16 september.
Naast onderstaande activiteiten 
hebben we op Burendag de hele 
middag een leuke act: Meisjes van 
Vinyl laten de jaren ’60 – ’70 – ’80 
herleven. De DJ’s Angelique en 
Ellen nemen ons mee terug naar 
de tijd van de lp en laten ons 
dansen op vinyl. Heb je zin om 
met je wijkgenoten een drankje te 
drinken terwijl je naar swingende 
muziek luistert, dan ben je van harte 
welkom! En wie weet, kun je ook 
nog een dansje wagen.

Op zondag 11 november is het 
weer zover: de jaarlijkse 

lampionnenoptocht door de 
Gijzenrooise straten!

Wij zorgen voor gezellige muziek en jullie mogen 
met je mooiste lampion achter de muziek aanlo-
pen! Dus zorg dat je papa of mama dit alvast in de 
agenda zet. 

We starten om 18.00 uur vanaf het Bunderkensven 
29. We lopen dan eerst naar het Buurtven en maken 
vervolgens een leuke wandeling door de wijk. 
Als we iedereen onze mooie lampionnen hebben 
laten zien, keren we terug naar het Bunderkensven 
29 waar een lekker bekertje warme chocolademelk 
met wat lekkers op ons staat te wachten. 

Dus zorg dat je je mooiste lampion meeneemt en 
dan zien we je op 11 november!

P.S. voor degenen die niet meelopen, publiek langs 
de route is altijd welkom!

Eenvoudig zelf maken op: https://www.tijdmetkinderen.nl/
knutselen/sint-maarten/chinese-lampion-maken/
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Hieronder staat een korte toelichting per activiteit op ons 
Buurtven (veldje hoek Schaapsloopven/Eijerven): 

12.30 uur:  Start van een tocht van ongeveer 55 kilometer voor ervaren wielrenners.
 
12.30 uur: Recreatieve fietstocht voor het hele gezin; iedereen kan hieraan deelnemen. Een mooie route 
van ongeveer 20 kilometer in de omgeving van Eindhoven.

12.30 uur: Geocache. Aangezien dit een nieuwe activiteit is, staat hieronder een uitgebreide toelichting. 
Let op, het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij wanneer je wilt deelnemen!

14.00 uur: Koffie, thee of limonade met een lekker stuk vlaai op ons gezellige, tijdelijke terras op het 
Buurtven. Iedereen is welkom! Voor de kleintjes is er een springkussen en de iets grotere kinderen kunnen 
zich laten schminken, of bellenblazen. 
 
14.00 uur: De grote Gijzenrooise jeu de boules kampioenschappen. Altijd al willen jeu de boulen? Sla dan 
nu je slag!
14.30 uur: De vrijmarkt is een mooie gelegenheid om overtollige spullen te verkopen of om leuke artike-
len op de kop te tikken. Vooral boeken, speelgoed en kinderkleding wisselen vlot van eigenaar. Je krijgt 
na aanmelding een verkoopplek toegewezen op het grasveld. Vergeet niet zelf een kleedje of rekje mee te 
brengen, waarop je jouw koopjes uitstalt. Aanmelden kan via: vrijmarkt@gijzenrooi.nl.



15.00 uur: Tijdens onze Burendag laten de dansers van TipoTango ons zien 
hoe de Argentijnse tango gedanst wordt. Eerst is er een demonstratie en na 
een half uurtje goed opletten, kun je zelf proberen hoe die tango voelt. De 
enthousiaste tangodansers van dansschool TipoTango organiseren bijna 
dagelijks tangolessen en tango workshops in hun prachtige danszaal Scala 
aan de Kardinaal de Jongweg 75 (achter de AH aan de Petrus Canisiusweg). 
Elke vrijdagavond is daar het tangocafé en iedere dinsdagavond kun je er 
oefenen. 

17.00 uur: We sluiten de dag af door gezellig met zijn allen friet en een 
snack te eten. Voor de vegetariërs zijn er vegetarische snacks. 

Geocache
 
De meeste activiteiten behoeven slechts een 
korte toelichting maar de geo-cache van Albert 
en zijn dochter Marjan is nieuw. Zij lichten het 
toe in bijgaand bericht van Marjan. 

Heb je zin om te geocachen tijdens burendag 2018? 
Mijn vader Albert heeft de afgelopen jaren 
meegeholpen met de begeleiding van de 
wandeltochten in de wijk, de maandelijkse 
wandeling op zondag, in de zomerperiode en ook 
tijdens Burendag. Het leek ons leuk om jullie dit jaar 
met een alternatieve manier van wandelen te laten 
kennismaken. Daarom hebben we voor Burendag 
2018 een geocache voor jullie gemaakt. Deze 
voert over de Stratumse Heide en door de bossen. 
Onderweg zullen jullie een aantal opdrachten 
moeten vervullen en puzzeltjes moeten oplossen. 
Niet te moeilijk, maar ook zeker niet simpel, dit om 
jullie wakker te houden. 

In het vorige ‘Zegje’ kon je al wat meer info vinden 
over geocaching. Heb je dat gemist, dan biedt 
Wikipedia meer info. Of bekijk het filmpje op https://
www.geocaching.com/play

De wandeling zal in totaal ongeveer 6 km lang zijn, 
maar dat is natuurlijk alleen zo, als je het in één 
keer goed doet. Om mee te kunnen doen, heb je een 

telefoon nodig met gps, moet je van tevoren de app 
installeren zoals hieronder beschreven en neem je 
goede zin en je speurdersinstinct mee. Pen en papier 
kunnen ook handig zijn. Zorg dat de batterij van je 
telefoon helemaal opgeladen is en neem eventueel 
een ‘powerbank’ mee als je die hebt.

Op het eindpunt van onze tocht ligt ‘’De schat van 
Gijzenrooi’’ (ofwel: cache), dit is een doos waarin 
zich allerlei kleine voorwerpen bevinden. Dit zijn 
meestal kleine speelgoedjes of hebbedingetjes. De 
vinder kan voorwerpen ruilen. We zullen de cache 
vullen met voldoende ruilmateriaal.

We gaan met een groepje van maximaal 12 personen 
op pad, zodat iedereen het geocaching-gevoel zelf 
kan ervaren. Bij voldoende aanmeldingen, zullen we 
met een tweede groep op pad gaan. App die je zal 
gebruiken tijdens het geocachen: c:geo (Android) of 
Pure GPS (iPhone). 
Heb je inmiddels al geocaching-kriebels gekregen? 
Superleuk! Wij zijn er klaar voor. Wij sturen je na 
aanmelding alvast de handleiding voor de App 
per mail toe, zodat je helemaal klaar bent om te 
geocachen op Burendag.

Marjan en Albert Hoofman
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Eerste hulp bij hartstil-
stand: DOE IETS
Omdat mijn man een weekje in het buitenland is 
laat ik een paar keer per dag onze hond Bram uit. 
Het is heerlijk weer, ’s morgens lekker fris en de 
hele dag een zonnetje. Maar met blote benen in het 
bosgebiedje richting Riel vind ik niet verstandig, ik 
ben bang voor een tekenbeet. Omdat ik me niet wil 
omkleden loop ik mijn rondjes met Bram gewoon 
in de wijk. En daar valt mijn oog op iets wat er nog 
niet zo lang is: een defibrillator (AED) aan de bui-
tenkant van een tuinafscheiding in het Vlasven. De 
tuin van Wim Corbeij. Daar wil ik meer van weten, 
goed voor een stukje in ons Zegje.

Wim vertelt dat hij als BHV’er op zijn werk heeft 
leren werken met een AED. Gelukkig heeft hij zijn 
kennis nog nooit nodig gehad. Maar iedere week 
krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hart-
stilstand en dan is het van het grootste belang dat 
iemand binnen zes minuten hartmassage krijgt en 
dat er razendsnel een AED gebruikt kan worden. 
Maar daarvoor moet zo’n apparaat wel in de buurt 
zijn. En in Gijzenrooi was nog geen AED beschik-
baar. 

Onlangs was Wim voor vrijwilligerswerk een paar 
weken in Nepal en daar sprak hij een collega-vrij-
williger die wist te vertellen dat het helemaal niet zo 
moeilijk is om voor een AED in de wijk te zorgen. Je 
koopt een goede AED en je hangt die aan de muur. 
Maar daar heb je wel € 1500,- voor nodig: een goede 
defibrillator, een water- en winddichte buitenkast 
en een aansluitpunt voor elektriciteit. Wim besluit 
via het Rode Kruis en via Facebook een ‘crowdfun-
ding’ op te zetten, een actie om buurtbewoners aan 
te sporen om een groter of kleiner bedrag te sponso-
ren, totdat het einddoel bereikt is. Hij krijgt binnen 
een maand zóveel mensen enthousiast dat het be-
drag snel binnen is en de defibrillator er inmiddels 
hangt! 

Na de zomervakantie organiseert Wim, met een 
officiële EHBO-vrijwilliger, voor groepjes van zes 
personen, een korte cursus: ‘het is echt niet inge-
wikkeld, het apparaat ‘zegt’ wat je moet doen, het 
geeft duidelijke instructies’. En met je telefoon op de 
speaker kun je ook contact houden met 112 en het 
aanstormende ambulancepersoneel. De boodschap 
is: doe iets.

Volgens de EHBO-app van het Rode Kruis was 
tot nu toe de dichtstbijzijnde AED bij de Stichting 
Tivoli, Bisonstraat 1, bevestigd aan de gevel en die 
is 24 uur per dag bereikbaar. 

Op een van mijn fietstochten door de wijk om 
nieuwe leden te werven hoor ik dat er ook een AED 
hangt op Raatven 5 en ik bel daar even aan. Remko, 
een jonge vent, doet open en vertelt mij zijn verhaal: 
‘vier jaar geleden kreeg ik hier thuis een hartstil-
stand. Mijn vriendin heeft toen 112 gebeld en is met 
de reanimatie begonnen’. Gelukkig was er ook een 
zogenaamde ‘first responder’ in de buurt en die 
was snel ter plaatse.  En dankzij die snelle reacties 
kan Remko zijn verhaal nu aan mij vertellen. Het 
overtuigde Remko van de noodzaak om in de wijk 
in ieder geval een AED beschikbaar te maken. Zijn 
werkgever Philips sponsort dergelijke buurtacties. 
In tegenstelling tot de AED op het Vlasven is de 
AED naast de voordeur van Remko beveiligd met 
een code om te voorkomen dat er misbruik van 
wordt gemaakt. Dat is volgens mij wel een ‘barrière’ 
voor snel gebruik maar Remko is daar niet zo bang 
voor: hijzelf, zijn vriendin en de buren hebben die 
code en een ‘first responder’ krijgt de code via een 
speciale app. En dat is dan helaas niet de app van 
het Rode Kruis maar de app hartslagnu.nl. 

Het is dus moeilijk om snel een overzicht te krijgen 
van de plaatsen waar een AED hangt. Maar vol-
gens Wim Corbeij zijn die samenwerkingsperikelen 
binnenkort verleden tijd en zal er dan een goed en 
actueel overzicht beschikbaar zijn. Binnenkort is ook 
de AED aan het Vlasven geregistreerd en dus zicht-
baar in de app. Voor iedereen die een buurtgenoot 
met een hartstilstand wil helpen!

Greetje Heijmans
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Stil in de stad
Als ik dit schrijf is de tropische hitte voorbij, …
denk ik, …hoop ik. Maar pasgeleden nog was het 
erg stil in Gijzenrooi, mijn hoekje van de stad. 
Vakantietijd, de grote uittocht had al plaatsgevon-
den. Maar de mensen die thuis waren gebleven 
zag je ook niet. Die bleven letterlijk thuis. De 
straten waren leeg, want de zon zinderde zo hevig 
dat hij iedereen naar binnen joeg. Ja, de hitte had 
ons flink te pakken. 

Lang was het genieten van het heerlijke weer, dit 
was toch wat we wilden? Maar nadat het al weken 
en weken duurde, toen de hitte tropische vormen 
aannam en het droger en droger werd, toen begon-
nen we “mooiweermoe” te worden. Ik vond het in 
de krant: mooiweermoe. Een nieuw woord was ge-
boren, hoe kon het zover komen! Misschien wordt 
het wel het woord van het jaar. 

Niet alleen de mensen, ook de bomen werden moe, 
ze verloren hun bladeren, de grasveldjes in de wijk 
verwerden tot een soort van hopeloze dorre prairies 
en ook de vogels hielden zich gedeisd, we hoorden 
ze niet meer, met als gevolg... stilte. Overal stilte in 
de wijk. 

Overleven, zo noemde de deskundige het; de 
bomen nemen even afscheid, doen niet meer mee. 
Ik snap het wel, wij namen ook even afscheid, van 
buiten.

En als dan de zon zijn geseling aan het einde van de 
dag staakte, kwam de warmte niet meer van boven 
maar van beneden: uit de stenen, uit de muren, de 
straten, stoepen en tegeltuintjes, ze lieten de op-
geslagen warmte los alsof we het nog niet warm 
genoeg hadden. Het zou me niet verbazen als dans-
scholen binnenkort naast de samba en salsa ook 
de regendans gaan aanbieden, de dans die Pluvius 
gunstig tracht te stemmen. 

Maar toch… Ik sprak mijn buurman onlangs, tijdens 
een van die hete dagen. Hij had zijn vakantieplan de 
dag ervoor gewijzigd, van thuisblijven in het warme 
Nederland naar IJsland, hij had een ‘last minute’ 
naar IJsland geboekt… om, zo zei hij, te “overzome-
ren” 

In IJsland was het heerlijk koel. 
En het regende er al een week.
Maar dat nam hij op de koop toe.
Het werd steeds stiller in de stad….

Tauros

Cultuur bij je Buur 
 vrijdag 
 15 februari 
    2019
Noteer deze datum alvast in je agenda want het 
belooft weer een mooie editie te worden. We zijn 
al zeker van een optreden van het trio Mari de Bijl 
met Brabantse liedjes, klassieke muziek verzorgd 
door Joke Leenhouts en Frits van der Meulen, een 
nieuwe eenakter van Jan de Becker en natuurlijk 
Stanza van Erik van Dijck met liedjes van Willem 
Wilmink. Voor de editie 2019 van Cultuur bij je 
Buur hebben we inmiddels ook contact gelegd 
met een aantal jonge muzikanten uit onze wijk: 
misschien kunnen wij hen verleiden tot een mooi 
optreden. 

Wil je ook eens een keer ervaren wat het is om veel 

buurtgenoten te ontvangen meld je dan aan als 
‘huiskamer’. En als je creatief bent en je wilt je werk 
laten zien aan anderen, grijp dan deze kans. We 
hebben ruimte voor schilderijen, foto’s, keramiek, 
sieraden, vilt en nog veel meer. 

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



Hangplek
voor ouderen 

bij de vijver????
Het is al een tijdje geleden dat er in het Zegje 
een stukje heeft gestaan over de mannen die 
dagelijks bij elkaar komen bij de vijver aan het 
Diepmeerven. 

Er staan vier bankjes met een prullenbak en er is 
nog steeds iedere dag een bijeenkomst, altijd zo 
tussen kwart voor vier en vijf uur. ‘Ja, dan moet 
ik naar huis’ lacht Cees, ‘aardappels schillen’. 
Vandaag tref ik er Toon, Cees, Charles en Joep. 
Mario is er niet, Nick komt ook iedere dag even op 
zijn scooter, maar hij komt pas als hij afgewerkt is 
bij het dakdekkersbedrijf waar hij werkt. Hij rijdt 
hier iedere dag langs op de heen- en terugweg. Om 
gezellig even een praatje te maken en een sjekkie te 
roken. 

Het clubje mannen dat elkaar hier, bij goed weer, 
dagelijks treft is kleiner geworden sinds enkele 
leden zijn overleden: ‘wel zeven in de afgelopen 
vijf jaar’. Maar het blijft gezellig. Nu luisteren ze 
naar de Tour de France op de kleine radio die 
Charles bij zich heeft. En ze bespreken het voetbal, 
de hondenpoep, de troep in de achterstraat van het 
Meerbergsven, de blaffende honden van de illegale 
fokker en het toewijzingsbeleid van het woonbedrijf. 
Ze houden elkaar op de hoogte van het wel en wee 
in de buurt. Ik zie in het uurtje dat ik daar met ze zit 
te praten wat de plek zo geschikt maakt: er komen 
wandelaars voorbij, fietsers groeten vriendelijk en 
een enkele keer toetert een langs 
scheurende scooterrijder. 

De mannen kennen veel 
voorbijgangers bij naam, 
weten wat over de kinderen, 
kleinkinderen of hun hond. En 
kletsen vrolijk verder. Toon is 
vandaag een beetje mopperig: 
tijdens de vakantie worden 
er veel dieren gedumpt in de 
bokkentuin. ‘Cavia’s, konijnen, 
kippen. En met kerst worden 
ze gestolen!’. Joep is opgewekt, 
ondanks het feit dat hij zich 
verplaatsen moet met een 
scootmobiel omdat een deel 
van zijn rechteronderbeen is 
geamputeerd. ‘Verstopte vaten, 

teveel gerookt’ constateert hij droog. Hij heeft in 
zijn leven veel zwaar werk gedaan: slachthuis, 
meubelfabriek, bouw, sigarenfabriek en vuilnisman. 
‘Altijd werk gehad’ zegt hij trots.

Om tien voor vijf begint de langharige teckel Saar 
van Cees onbeheerst rond te rennen. ‘Cees, tijd om 
naar huis te gaan’ roepen de mannen. En dan zit 
hun dagelijkse uurtje ‘rondhangen’ er weer op. Tot 
morgen…..

Greetje Heijmans
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Onderhoud aan de 
voetpaden

In mei en juni stonden deze borden op een paar 
plaatsen in onze wijk, en inderdaad, na verloop 
van tijd waren er mannen aan het werk aan de 
trottoirs. Helaas heeft de gemeente Eindhoven al 
lange tijd financiële problemen dus de oplossing 
voor al die ongelijke en omhoog gedrukte tegels 
is lapwerk. Een bedrijf heeft eerst filmopnamen 
gemaakt door de hele wijk om te kijken waar de 
tegels meer dan twee centimeter uitstaken boven 
de naastliggende tegel. Pas dan mag er iets aan 
gedaan worden.  Meestal betekent dat een paar 
tegels weghalen, de onderliggende boomwortels 

wegkappen en dan de zaak weer dicht leggen. 
Het trottoir aan het Diepmeerven is dus op een 
tiental plaatsen aangepakt, steeds maar ongeveer 
één vierkante meter. Toch is Ferry, bewoner aan 
het Meerbergsven, tevreden. In zijn straat wonen 
veel oudere mensen en die hebben echt last van 
de ongelijke tegels, zeker als ze met een rollator 
lopen.  Ferry schreef in januari zelfs een brief aan 
de burgemeester omdat hij bij de ambtenaren nul 
op rekest kreeg. En nu is er dan eindelijk werk 
van gemaakt. En mocht u ergens in de wijk toch 
nog een slecht liggende stoeptegel tegen komen: 
gebruik de Buiten Beter App om er melding van te 
maken! De gemeente wil geen ongelukken.

Greetje Heijmans

 

Burenhulp op Burendag!
 
Net als vorig jaar zal ook deze keer Burenhulp 
present zijn op de Burendag. U kunt aan onze 
tafel al uw vragen, opmerkingen, complimenten, 
klachten, etc. kwijt. Wij hopen u daar te mogen 
ontmoeten. 
 
Namens Burenhulp 
Käthe Schilders



Het kan verkeren
Als ik dit stukje schrijf is het begin augustus. 
In Nederland, en dus ook in ons zonovergoten 
Gijzenrooi, sneuvelt al een tijd lang het ene 
weerrecord na het andere. Verzengende hitte 
en ongekend langdurige droogte geven het 
landschap een Spaans uiterlijk, met geel gras 
en met bomen die mismoedig hun verdroogde 
bladeren laten vallen. De boeren, landbouwers en 
fruittelers hebben het er knap lastig mee, net als de 
waterschappen en de postbodes, de boswachters 
en de brandweer. 

Maar het heeft ook zijn grappige kanten. Een zelden 
vertoond aantal Nederlanders brengt bijvoorbeeld 
de vakantie door in eigen land. Zulks natuurlijk tot 
uitgesproken vrolijkheid van de camping-eigenaren 
en verhuurders van huisjes. De plaatselijke 
wijnbouwers zien hun druivenoogst verveelvoudigen 
en de uitbaters van caféterrassen en ijscokramen 
krijgen hun drankjes en koude lekkernijen niet 
aangesleept. De weergoeroe’s van het KNMI en 
van Weerplaza weten zich verzekerd van miljoenen 
trouwe volgers. Het diepe bord met water, op een 
schaduwplekje in mijn tuin, wat ik voor de vogels 
dagelijks bijvul, kent inmiddels een trouwe schare 
gevederde bezoekers.

Sommige fenomenen deze zomer verbazen mij 
echter hogelijk. Neem nu bijvoorbeeld ‘Zwarte 
Zaterdag’. Die jaarlijks terugkerende dag in 
augustus dat miljoenen vakantiegangers, voor een 
groot deel Nederlanders, zich tegelijk door Frankrijk 
naar het zuiden begeven, op weg naar de Côte 
d’Azur en de Spaanse costa’s. Ook dit jaar was 
het weer stevig raak. Een kleine duizend kilometer 
file, langzaam rijdend of soms urenlang stilstaand. 
Gestrande reizigers die midden op de Franse 
snelwegen zitten te lezen. Oververhitte voertuigen 
en dito passagiers. 

Ik zie boze berichten van vakantiegangers 
die op Twitter zitten te jammerkloten over 
de hitte, het gebrek aan water en die 
kritiek hebben op de Franse wegenwacht. 
In alle eerlijkheid: ik kan daar met mijn 
pet niet bij! ‘Beste boze Twitteraar’, denk 
ik dan, ‘hoe haal je het in je hoofd om 
zo te mopperen? Onder welke steen heb 
jij geleefd?!? Al dagenlang hebben de 
journaals, de kranten, de ANWB en de VID 
je alle hoeken van de kamer laten zien met 
het dringende advies om echt, echt, echt 
NIET op reis te gaan, op die zaterdag. Om 

eerder te gaan. Of later. En om, als je dan tegen 
dat advies in dan toch gaat, ruim voldoende water 
en koeltabletten mee te nemen’. 
Als ik dit zo aanzie, dan verbaast het me oprecht 
dat ‘kuddedieren’ wel in de Van Dale staat als 
zelfstandig naamwoord, maar niet als werkwoord. 
Dat zou er dan zo uit kunnen zien:

Werkelijk: men kuddediert massaal zuidwaarts en 
is vervolgens oprecht stomverbaasd met zo velen 
te zijn. Sorry hoor Twitteraar, maar je vráágt er ook 
om! Zo, dat lucht op!!

Dit allemaal gezegd hebbende: vroeg of laat zullen 
we toch echt een keer ander weer krijgen. Wellicht 
hebben we, als dit Zegje verschijnt, inmiddels 
weer eens de nodige regen zien vallen. En als dat 
gebeurt, dan zullen we een heel ongebruikelijk 
verschijnsel kunnen waarnemen: Nederlanders die 
verheugd zijn met regen! Eeuwenlang lopen we 
te griepen over ons natte klimaat. Maar de dag 
is nabij dat we als een kind zo blij zullen zijn met 
dagenlange regenval. Inderdaad, waarde Bredero: 
het kan verkeren!

Ik sluit af, wijkgenoten. Mijn vakantie staat op het 
punt van beginnen. In eigen land, inderdaad. Ik heb 
er zin in. Ik wens u, uw achtertuin en de natuur een 
milde en vooral een beetje vochtige herfst toe.

Gijsz
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Internationals in
Gijzenrooi

 
Via een omweg vind ik Beatrice. Mijn eerste 
afspraak voor deze nieuwe aflevering van de 
internationals in onze wijk was met Aniko 
uit Hongarije maar zij zag er op het laatste 
moment vanaf: ‘mijn leven is niet mooi’. Ik 
kon haar er helaas niet van overtuigen dat 
bewoners van Gijzenrooi toch graag kennis 
zouden willen maken. Een buurtbewoner wees 
me naar de overkant van de straat: ‘daar woont 
een Française’ en ze heet Beatrice. 

‘Oh, die aardappelen…’

Beatrice, een jonge vrouw uit Frankrijk, beschrijft 
mij een van de moeilijke dingen van haar eerste tijd 
in Nederland. ‘Ik was zo teleurgesteld’ zucht ze. 
In de supermarkten in Nederland is volgens haar 
nauwelijks keuze wat betreft lekkere producten. 
‘Heb je de afdeling toetjes in een Franse supermarkt 
wel eens gezien? Dan weet je ook waarom die 
supermarkten daar zo ontzettend groot zijn’.
Beatrice is meteen enthousiast 
als ik haar vraag om een 
interview en we maken een 
afspraak voor de volgende 
avond. Zij en haar man Ruud 
wachten me op. Beatrice is 
geboren in Condrieu, een 
plaatsje bij Lyon. Haar vader 
heeft tot aan zijn pensionering 
aan het hoofd gestaan van het 
wijnbedrijf van de familie: 
in 1876 begonnen als een 
bottelarij waar de boeren uit 
de omgeving hun druiven 
naar toe brachten, maar 
inmiddels uitgegroeid tot een 
volwaardige wijnproducent 
met de naam J. Denuzière. 
Mooie Côte du Rhône-wijnen. 

Als 18-jarige gaat Beatrice naar Grenoble om 
te studeren. Daar ontmoet ze Ruud tijdens een 
avondje uit. Hij werkt aan zijn promotieonderzoek 
vanuit de universiteit van Twente: telkens een half 
jaar in Enschede en dan een half jaar in Grenoble. 
‘In de wintermaanden in Grenoble, lekker skiën’ 
lacht Ruud. Bij de kennismaking met de ouders van 
Beatrice brengt hij tulpen mee voor haar moeder, 
hij maakt een charmante indruk. Als Beatrice is 

afgestudeerd is het moeilijk om in Frankrijk werk 
te vinden. Ze is een jaartje lerares maatschappijleer 
op een middelbare school maar dat was niet 
gemakkelijk: ‘ik was meer politieagent dan docent’. 
Uiteindelijk vindt ze werk bij een gemeente als 
ambtenaar schuldsanering en daar werkt ze 
een paar jaar. Inmiddels is Ruud gepromoveerd 
en ze besluiten in Nederland te gaan wonen; 
Ruud vindt een baan bij Philips Eindhoven op 
de afdeling ‘Research’ en wonen in Eindhoven 
ligt dan voor de hand. Voor Beatrice begint dan 
de inburgeringscursus om de Nederlandse taal 
en cultuur te leren. ‘Het is leuk om daar al die 
andere nieuwe mensen te leren kennen: ik heb er 
vriendinnen aan overgehouden uit China en Japan’. 
Beatrice spreekt uitstekend Nederlands, een licht 
accent verraadt haar Franse achtergrond. Ze deed 
zelfs een cursus bij de nonnen in Vught om haar 
Nederlands te perfectioneren. Al snel vindt ze werk 
bij een internationaal bedrijf voor de Franstalige 
klanten. Helaas wordt haar contract na twee jaar 
niet verlengd en ook bij haar tweede werkgever 
overkomt haar dat. De integratie op het werk is een 
van de moeilijke dingen in Nederland: ‘je blijft toch 
een buitenlander, qua taal is het nooit genoeg’. Bij 
het midden- en kleinbedrijf speelt dat zeker een rol, 
niet bij de grote internationale bedrijven met veel 

nationaliteiten. Bij haar huidige baas 
heeft ze gelukkig inmiddels wel een 
vast contract.
Taal is voor zonen Niels en Luuk 
geen probleem: Ruud spreekt met 
de kinderen Nederlands en Beatrice 
spreekt Frans met ze. Opmerkelijk 
genoeg praten ze alleen in het 
Nederlands terug. De oudste, Niels, 
spreekt alleen bij opa en oma in 
Frankrijk Frans.

Beatrice mist soms haar broer en 
zussen, de neefjes en de nichtjes, één 
grote familie als iedereen bij elkaar is. 
En tenslotte is er nog iets waar ze erg 
aan heeft moeten wennen: het eten. 
‘De Fransen geven veel meer geld uit 

aan eten!’ roept ze uit. ‘Het was hier in Nederland 
echt behelpen’. ‘Lunchen met een broodje kaas, daar 
kom je niet mee weg in Frankrijk’. Ze ziet inmiddels 
wel lichtpuntjes: er zijn hier veel meer soorten 
lekker brood. En slagerij Verberne is geweldig. Maar 
geitenkaas en smaakvol fruit, het komt altijd mee 
uit Frankrijk. En natuurlijk die goede wijn! 

Greetje Heijmans



25 september:  
presentatie 

behoeften en kansen
 
In Jouw Licht Op 040 zijn de afgelopen maan-
den verschillende activiteiten georganiseerd in 
de wijk, om in gesprek te gaan over de wensen, 
behoeften en mogelijke kansen voor innova-
ties op het slim lichtgrid.  

Op de Algemene Ledenvergadering van de bewo-
nersvereniging is een Cool Wall gevuld met locaties 
in de wijk, die mensen als fijn en minder fijn ervaren 
en met mogelijke oplossingen om de minder fijne 
plekken aan te pakken. Tijdens 2 wijksafari’s zijn 
medewerkers van het project samen met een aantal 
bewoners de wijk ingetrokken om beter inzicht te 
krijgen in deze locaties. Daarnaast zijn er gesprek-
ken gevoerd met andere betrokkenen, zoals de 
buurtpreventie, de boswachter, de buurtcoördina-
tor en de wijkagent. Al deze informatie is verwerkt 
en zo zijn we tot een overzicht van 5 behoeften 
gekomen. Een voorbeeld hiervan is dat mensen de 
behoefte aangeven dat ze veilig willen fietsen. Er 
loopt een fietspad door de wijk dat veel gebruikt 
wordt om snel door de hele wijk te komen. Een paar 
plekken op dat fietspad worden ervaren als onvei-
lige situaties, bijvoorbeeld door onoverzichtelijke 
kruispunten of overgangen en afritten die in het 
donker slecht zichtbaar zijn. Hier liggen kansen om 
de leefbaarheid in de wijk groter te maken.

Op zaterdag 30 juni mocht het project Jouw Licht 
Op 040 aanwezig zijn bij het altijd gezellige Mid-
zomerfeest om de eerste, tussentijdse resultaten 
van het onderzoek te presenteren. Op een mooie, 
zichtbare plek tussen de kinderspelen en de bar, zijn 
alle 5 behoeften en de kansen die daarbij horen, op 
een grote ‘banner’ gepresenteerd. De aanwezigen 
kregen de kans om feedback hierop te geven. Deels 
waren het mensen die al eerder aan één van de ac-
tiviteiten hadden meegedaan. Zij konden dus goed 
aangeven of we hun eerdere verhalen goed geïnter-
preteerd hadden en of er eventueel nog aanvullende 
ideeën waren. Ook waren er mensen waarmee we 
voor het eerst in gesprek kwamen. Altijd mooi om 
te zien dat de betrokkenheid en interesse groeit. 
Onze vraag aan hen was of ze zich herkennen in de 

behoeften en de kansen en of wij nog iets over het 
hoofd hebben gezien. Tenslotte konden de aanwe-
zigen met een gekleurde bal aangeven aan welke 
behoefte zij prioriteit zouden willen geven.

De manier waarop we de resultaten presenteerden, 
nodigde uit om in gesprek te gaan met ons, maar 
het stimuleerde zeker ook de bewoners om onder-
ling met elkaar hierover te discussiëren. Mensen 
herkenden hun eigen opmerkingen uit eerdere 
gesprekken en waren positief over het gemaakte 
overzicht. Het maakte ook weer veel creativiteit los 
en nieuwe ideeën voor oplossingen werden toege-
voegd op de ‘banner’. Bij de kans “Lichtniveaus en 
de sfeer aanpassen”, werden nieuwe ideeën geop-
perd om dit aan een bewegingssensor te koppe-
len, zodat het licht alleen aangaat als het nodig is. 
Bijvoorbeeld als iemand ’s avonds de hond uitlaat. 
Zo zijn nog vele aanvullingen en verrijkingen van 
de ideeën besproken die avond.

We zijn heel blij dat we op deze avond van en voor 
de Gijzenrooi-bewoners aanwezig mochten zijn en 
zoveel hulp kregen van de organisatie. Het vormt 
een goede en rijke aanvulling op de informatie die 
er al was. Alle resultaten worden nu verder geanaly-
seerd en verwerkt. Op dinsdagavond 25 september 
van 19.30 – 21.00 in buurthuis Steunpunt 55+ De 
Jaguar, Jaguarstraat 2, presenteren we het complete 
overzicht van behoeften en kansen. Ook deze pre-
sentatie is openbaar, dus we hopen velen van jullie 
daar dan weer terug te zien! 

13www.gijzenrooi.nl
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Natuurwandelingen
 
Een trekking in Nieuw-Zeeland, een safaritocht in Kenia of een barre tocht door Alaska? Prachtig, het 
water loopt me nu al in de mond en als rechtgeaarde wandelaar worden m’n benen er prompt onrustig 
van terwijl ik deze regels tik. Maar de medaille heeft ook z’n keerzijde. De vliegreis duurt lang, de CO2-
uitstoot is groot en je portemonnee wordt erg plat. 

Er zou eigenlijk een redelijk alternatief voorhanden 
moeten zijn.
Dichtbij, goedkoop en zonder nadelige 
milieueffecten.
Tja, waar vind je zoiets? 
Atlas, reisgidsen en websites geraadpleegd en 
opeens …. HEBBES!
Op gijzenrooi.nl staat een aanbieding: iedere 1e 
zondag van de maand een wandeling door de 
natuur van de Gijzenrooise Zegge, de Stratumse 
Heide, de Groote Heide (jawel, nog met 2 o’s) 
en het authentieke ‘kamertjesland’ met kruidige 

natuurweitjes, omzoomd door bomen en bosjes. Of een combinatie hiervan. 
Kan allemaal. 

Wà-kost-dà?
Niks, nada, noppes. Je moet er alleen op tijd bij zijn. 
Vertel, vertel!
Nou, heel eenvoudig; zoals gezegd is er iedere 1e 
zondag van de maand een wandeling van 2 uur 
door de natuur van Gijzenrooi, de Zegge, enz. enz.
De groepsgrootte is prettig klein, meestal tussen de 
5 en 15 personen en de begeleiding is in handen van 
Albert en Kees.  

Toegang gratis

Verdwalen is geen optie. 
In plaats van buffels, beren, arenden en gieren worden er Schotse hooglanders, jonge 

vaarzen, reigers of een buizerd en af en toe een specht of een wandelaar gespot. 
Jeepsafari’s zijn er niet bij, alles gaat gewoon in een redelijk tempo te voet, zonder 

vlindernetje of botaniseertrommel. 

Waar moet je boeken of inschrijven? 
Ook dat is allemaal al geregeld. Je moet gewoon bij de bushalte op het Bunderkensven zijn. Dat is 
voldoende. O ja, je moet er op tijd bij zijn, want het vertrek is stipt om 10.00 uur ’s morgens. Twee minuten 
te laat betekent een korte wandeling naar huis. Moet je iedere maand aanwezig zijn? Welnee, je loopt 
gewoon mee als je zin hebt, weer of geen weer en de wandeling gaat altijd door. Soms kom je onverwacht 
iets bijzonders tegen, soms heb je een leuk gesprek, maar altijd is de wandeling door de mooie natuur vlak 
naast de deur (zie foto’s). En ook dat is verrassend. 



In het hoogseizoen (april – oktober) staat er ook een verkorte tocht in de even weken op het programma. De 
laatste tochten zijn op 5/9, 19/9 en 3/10.
Afstand 5 km. Start op woensdagavond om 19.00 uur.

Kleine groepsgrootte            Stonehenge in miniatuur?

 
 
 
 
 

 

‘Wild’ op ons pad             Volop kleur

     

Geen jeepsafari, alles te voet           Ergens onderweg

>>
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Nog even alles op een rijtje:
Natuurwandeling:   Verkorte tocht:
1e zondag v.d. maand   woensdagavond in de even weken
Afstand: 10 km   afstand: 5 km
Vertrektijd 10.00 uur   vertrektijd: 19.00 uur
Start: bushalte Bunderkensven start: bushalte Bunderkensven

Disclaimer: Op de voorpagina van het laatste Gijzenrooise Zegje (juni 2018) stond 
een foto van een giraffe bij de eindhalte van buslijn 12 in Gijzenrooi. 
Mogelijk mocht hij niet met de bus mee met z’n hoge poten en z’n lange nek, of 
misschien was hij verdwaald en loopt hij nu rond op de Groote Heide. 
Hoezeer we erop gebrand zijn om ook dit wild te spotten, we kunnen niet 
garanderen dat we dit exemplaar tijdens de natuurwandelingen zullen tegenkomen. 
Maar we blijven natuurlijk alert. 

Kees van Vessem

Eindeloos laantje        

Boulevard Zuid
Toen ik in het vroege voorjaar op pad ging om 
nieuwe adverteerders te werven voor ons wijkblad, 
had ik nogal verrassende gesprekken met diverse 
middenstanders van Boulevard Zuid. De diverse 
nieuwkomers waren allen erg enthousiast en blij 
met de aandacht van de media. Maar onder de 
al langer aanwezige winkeliers ‘rommelde’ het 
nogal. De verwachte passantenstroom viel hen 
met name nogal tegen. Sommigen hadden al flink 
geïnvesteerd in het opknappen van hun zaak, met 
zelfs een enkele verkassing naar enkele panden 
verder en anderen waren nog volop bezig met 
aanpassingen aan de nieuwe situatie.

Maar nu kwam daarbij de zorg over de komende 
werkzaamheden aan de Heezerweg.
Omdat niet zozeer de “Supers” maar vooral deze 
mensen afhankelijk zijn van onze bezoeken c.q. 
aankopen, en omdat ook meerderen zelf in onze 
wijk woonachtig zijn, had ik het plan in deze 
uitgave een artikel (met interviews) aan hen te 
wijden.

Helaas; de combinatie van o.a. vakantieperiode, 
hitte en Ziggostoring gooide roet in het eten. 
Misschien alsnog in de volgende uitgave? Bij deze 
al wel succes voor alle betrokkenen!

Hanneke



Die lange, hete zomer van 2018
Het begon leuk maar werd allengs zwaarder; voor mens, dier en zelfs uiteindelijk het ‘groen’. De 
buxusmot ging in de aanval, het gras verdorde en mijn mooie gazonnetje gaf de moed op. Maar wat 
genoten mijn hortensia’s; weliswaar nu iets eerder verkleurd maar ik heb nog nooit zo’n mooie, volle 
en kleurrijke bloemen gehad.

Iedereen mocht komen knippen en een aantal 
stekken zijn zelfs op weg naar Italië!
Mijn Pampagras heeft meer prachtige pluimen dan 
ooit en de (zo hulpvaardig gesnoeide) appelboom 
gaf een rijke oogst. We hebben toch weer gesmuld!

Hanneke

Gevonden na het
Midzomeravondfeest

Na het midzomeravondfeest zijn er twee 
stekkerdozen overgebleven. Rondvraag bij 
iedereen leverde geen ‘match’ op voor een 
eigenaar. Niet bij Wim, Erik, Janco of de 
materiaalverhuurder, maar ergens moet er toch 
iemand zijn die ze wel meegebracht heeft, maar na 
afloop ze nooit meer heeft teruggezien.

Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar mocht 
er iemand zijn die na het midzomeravondfeest zicht 
afvraagt waarom zijn koelkast, radio of tv het niet 

meer doet, dan ligt hier misschien de oplossing.
Ze zijn af te halen bij Truus en Kees van Vessem,.
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Midzomeravond 

Er zijn al meer mooie avonden geweest deze 
zomer, we zijn er inmiddels al aan gewend. 
Zo ook zaterdag 30 juni. Na een warme dag 
volgt een heerlijk zachte avond met een prima 
temperatuurtje en natuurlijk lekker lang licht. 
Dus alle kans op een mooi Midzomeravond 
feestje, een leuke jaarlijkse traditie. De locatie 
is inmiddels voor de meeste buurtbewoners wel 
vertrouwd: het veld bij het Buurtven, gaandeweg 
de jaren een soort “Central Parc” van Gijzenrooi 
geworden…nou ja, een beetje chauvinisme mag 
wel, toch?

De avond kent een mooie opening met activiteiten 
voor de kleinsten (grote bellen blazen, broodjes 
bakken en  weven op karton), waarna het 
wagenspel van het Ariëns toneel het overneemt. Er 
komen een hoop kinderen met hun (groot-)ouders 
op af. De kinderen zitten eerste rang op een oranje 
zeil terwijl de ouders vanaf de bult in het parkje (zo 
noem ik het maar, mooie uitvinding trouwens!) van 
de voorstelling Flapselflondria genieten. We worden 
in het verhaal meegenomen naar 2118, een tijd 
zonder Facebook en andere social media. Je kunt je 
dat bijna niet voorstellen, maar wie weet, honderd 
jaar is nog lang! De voorstelling wordt enthousiast 
ontvangen, en het Ariëns toneel met een hartelijk 

applaus bedankt. Hierna nemen twee jonge dames, 
veel belovend talent van eigen bodem, het stokje 
over en laten ons genieten van zang en ukelele, 
zowaar een mooie combinatie! 

Als het langzaam donker wordt zijn het de feestelijk 
gekleurde lampjes die nog meer  buurtbewoners 
doen afkomen op het gezellige geroezemoes 
dat van de rand van het parkje te horen is. Er  
tussendoor, en soms er bovenuit, klinkt muziek en 
zang. Het welluidende  gezang van Les Suzettes 
wordt afgewisseld met jaren zestig muziek van 

The NowhereMen (Cultuur bij je Buur liefhebbers 
kennen ze inmiddels wel). De drie mannen laten 
lekkere meezingers van oa the Kinks, Simon 
and Garfunkel en the Beatles horen. Ja, those 



were the days… De oren van de in aantal goed 
vertegenwoordigde 50- en 60ers horen het met 
plezier aan. 
Ik neem een zomers glas wijn met een lekker stukje 
pizza, er is goed voor de inwendige mens gezorgd. 
Het is gezellig druk, de Gijzenrooiers hebben het 
duidelijk naar hun zin. Er wordt een hoop af- en 
bijgepraat, erg leuk om in deze sfeer medebewoners 
weer eens tegen te komen die je in het dagelijkse 

leven vaak slechts vluchtig ontmoet. 
Kortom, de Midzomeravond 2018 is een succes. 
Met dank aan de werkgroep Midzomeravond  van 
de bewonersvereniging die dit toch maar weer mooi 
georganiseerd heeft!

Ik kijk uit naar de volgende avond in juni 2019!

Paul de Meurichy

Investeren in warmtepomp of zonnepanelen?
Informatieavond in de wijk

op woensdag 24 oktober
De meeste huizen in Eindhoven worden verwarmd met een combiketel op aardgas, die ook voor het 
warm water zorgt. Daar komt een eind aan. Gasverwarming zal duurder worden dan elektrisch verwar-
men. De elektrische warmtepomp kan de taak van de combiketel overnemen. Warmtepompen dragen 
bij aan het streven van de gemeente Eindhoven om rond 2030 de CO¬2-uitstoot tot minder dan de helft 
terug te brengen. 

• Wil je weten hoe het zit met de toekomstige verwarming van jouw huis, liefst voor je aan je volgende 
cv-ketel toe bent?

• Kijk je graag vooruit en wil je goed geïnformeerd zijn over warmtepompen?
• Wil je meer horen over de aanschaf van een warmtepomp met een energiebesparingslening van de ge-

meente? 
• Of heb je gezien dat veel buurtgenoten zonnepanelen hebben aangeschaft en wil je die stap nu ook gaan 

zetten?

Kom dan naar de informatieavond in de 
Jaguar, georganiseerd vanuit bewonersvereni-
ging Gijzenrooi (commissie Duurzaamheid) 
in samenwerking met vrijwilligers van de 
vereniging 040energie. Deze avond biedt een 
eerste oriëntatie op het gebied van warmte-
pompen. Ook wordt kort ingegaan op slimme 
financiering voor de aanschaf van zonnepa-
nelen. Je hoeft er geen voorkennis voor te 
hebben.

Woensdagavond 24 oktober 2018 20.00-22.00 uur 
Locatie de Jaguar, Jaguarstraat 2
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
Meld je snel aan via duurzaamheid@gijzenrooi.nl

Voor meer informatie over warmtepompen en zonnepanelen kun je ook terecht op de website van 040Ener-
gie: www.040energie.nl.

040energie is een 100% non-profit vrijwilligersvereniging met als doel het energiegebruik van Eindhoven te verminderen op 
een betaalbare manier, onder andere met zonnepanelen en warmtepompen. De vereniging wordt ondersteund door de gemeen-
te Eindhoven.
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Adopteer een straat
Op het midzomerfeest maak ik van de gelegenheid 
gebruik om meer buurtgenoten te informeren over 
de actie ‘Adopteer een Straat’. Want het gaat goed 
met de straten in Gijzenrooi: steeds meer mensen 
sluiten zich aan bij deze actie om onze wijk schoon 
te houden door het zwerfafval op de ruimen. Dat 
betekent dat er inmiddels 14 ½ straat geadopteerd 
zijn, plus de vijvers en de paden rondom de vijvers. 
In sommige straten werken buren samen: ieder 
neemt een deel voor zijn/haar rekening. Of men 

wisselt elkaar af. En er zijn een paar deelnemers die 
echt heel erg veel inzet tonen: zij nemen en passant 
ook nog wat extra straten of fietspaden mee.  Maar 
we hebben nog 7 ½ straat over dus er is nog ruimte 
voor vrijwilligers. Er zijn nog 3 kleine straten vrij: 
Eendenven, Grevenschutven en Klein Huisven. Ver-
der het Kraanven, Vlasven, Vrijkensven en Wolfs-
ven. En dan nog het halve Raatven. Handschoenen, 
prikker en vuilniszakken stelt de gemeente beschik-
baar, dus dat kan het probleem niet zijn.

Zelf loop ik ongeveer iedere week het Diepmeerven 
even na, dat kost ongeveer een half uurtje. De straat 
ziet er over het algemeen goed uit maar toch is de 
oogst steeds wel een halve pedaalemmer. Nu nog 
de hondenpoep laten opruimen door de hondenbe-
zitters! Want dat ziet er toch niet uit, zo recht voor je 
huis. Echt vies. Wat moet die nieuwe buurtbewoner 
daar wel niet van denken. En alle mensen die over 
het trottoir lopen met kinderen of met een kinder-
wagen. Of in het donker met een rollator. 

Wilt u ook meehelpen om de wijk schoon te hou-
den? Laat het mij weten.
Greetje Heijmans


