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20-4: Paaseieren
De haas komt ook dit jaar weer naar 
Gijzenrooi! Zoek mee, voor elk wat wils.

3-4: ALV
Welkom 19.45, start 20.00. Zie pag. 14.
Doe mee, laat je stem horen. Tijdens de 
na-borrel: 040 licht op Gijzenrooi.

29-6: Midzomer- 
 avond
Zomerse gezelligheid in Gijzenrooi. 
Meer info volgt.
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    VOORWOORD

Evenementenkalender 2019
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 vanaf 3-4

Stanza (CbjB programma) Zondag 31 maart 14.30 Hofdael Geldrop

ALV Woensdag 3 april 20.00 PandP Leenderweg 65

Paaseieren zoeken Zaterdag 20 april 10.30 Verzamelen Buurtven vanaf 10.00

Midzomeravond Zaterdag 29 juni Buurtven

Burendag Zondag 22 september Buurtven

Lampionnenoptocht Zondag 10 november Verzamelen Buurtven

Kerstboomontsteking Vrijdag 13 december Buurtboom Diepmeerven

In dit nummer o.a.:
P04 Paaseieren zoeken

P05 Roodborstje

P06 Hoe veilig is Gijzenrooi

P07 Nog een AED

P08 In memoriam: 
 Caroline Nieuwdorp-
 Schutte

P08 Bierviltjes

P09 Midzomerpodium

P10 Marieke en Gerard

P11 Leefbaar 040-licht

P12 Blotevoetenpad

P14 ALV: kom ook!

P17 Jouw licht op 040

P19 Op de bank bij Piet

P20	 Alles	over	Bravoflex

P21 Gijsz is een blijvertje

P22 Nabeschouwing CbjB

P25 Kerst in beeld

Denk aan de contributie!

Het lidmaatschap kost maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden. 
De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken naar
NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi o.v.v. 
lidmaatschap 2019 én uw adres.

Hoewel ik natuurlijk ook niet weet wat er allemaal in deze nieuwe 
uitgave van het Zegje zal staan, heb ik er wel alle vertrouwen in dat 
ook deze uitgave er mag zijn. Vele wijkbewoners stellen het Zegje zeer 
op prijs en zien het zeker niet graag vervangen worden in de vorm van 
een mailing met een nieuwsbrief, ook al zou die eventueel veel vaker 
kunnen verschijnen.
Met elkaar hebben we een wijk, waarin het prettig en veilig is om 
te wonen en te leven. Hoe wordt dat bereikt? De sleutel hiervoor is 
elkaar regelmatig ontmoeten en ons als vrijwilliger inzetten achter de 
schermen of in de schijnwerpers. Zo weten we elkaar te stimuleren in 
het denken over wat goed is voor de wijk en de mensen die er wonen. 
Dit doen we door wekelijks of maandelijks samen te gaan wandelen, 
loper te worden bij buurtpreventie, een straat schoon te houden, je 
aan te sluiten bij burenhulp, met elkaar na te denken over duurzaam 
wonen en leven, in het Zegje te schrijven, te lay-outen, het Zegje rond te 
brengen en niet in de laatste plaats deel te nemen aan de activiteiten en/
of deze zelfs mede te organiseren.
Gijzenrooi is trots op het grote aantal vrijwilligers, die al van alles 
organiseren. Maar nog trotser zal Gijzenrooi zijn als niet alleen dit 
aantal vrijwilligers groeit, maar ook het aantal deelnemers aan de 
activiteiten toeneemt. En wat te denken van een nieuwe activiteit 
opzetten of te vernieuwen? Zo wordt er bijvoorbeeld op dit moment 
enthousiast nagedacht over een uitbreiding van de Midzomeravond 
met een Midzomermiddag. Geniet van de komende lente, en ik hoop 
dat een deel van de nieuwe energie die vrijkomt, bij vele Gijzenrooiers 
ingezet gaat worden voor onze wijk.
Sluit je aan bij de denkers en doeners van Gijzenrooi!
Gerard van Rossum



KOM JE OOK 
PAASEIEREN 
ZOEKEN?
Op Paaszaterdag 20 april a.s. organiseert de 
commissie activiteiten van de bewonersvereniging 
een leuke en inmiddels vertrouwde activiteit voor 
de kinderen in onze wijk: het paaseieren zoeken! 

We verzamelen tussen 10.00 en 10.15 uur op het 
Buurtven (veldje Eijerven/Schaapsloopven)  en 
vandaar vertrekken we om 10.30 uur samen met de 
Paashaas naar de zoekplaats. 

Deelname aan het paaseieren zoeken is gratis, 
wel moeten alle kinderen bij aankomst op het 
Buurtven even aangemeld worden. Ze krijgen dan 
een kaartje waarmee ze na afloop van de activiteit 
een leuke attentie mee naar huis krijgen. Alle 
kinderen kunnen met de gevonden eieren een lootje 
verdienen, daarmee zijn leuke prijsjes te winnen in 
de loterij. Dus hoe meer eieren je vindt, hoe groter je 
kans op een prijsje.
Voor ieder kind is er iets te drinken en voor de 
ouders een lekker kopje koffie of thee.

Het belooft weer een ouderwets gezellige ochtend 
te worden dus kom ook naar het Buurtven, samen 

met je vader of moeder om eieren te zoeken op de 
geheime verstopplaats van de Paashaas!

Oproep:  wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die willen meehelpen de eieren in het bos te 
verstoppen. 
Graag aanmelden bij Monique.

Esther v.d. Meijden,  Monique en Janco Rampart

Nextdoor App
 
Binnen de wijk hebben diverse wijkgenoten een 
brief van Nextdoor ontvangen, zogenaamd op 
verzoek van hun “buurman”. De Nextdoor app 
richt zich op communicatie en diensten in een 
wijk. Zo is op de site te lezen dat de app zich zegt 
te richten op o.a. buurtpreventie en de organisatie 
van evenementen in de wijk. Daarnaast zegt de 
app een soort marktplaats aan te bieden voor 
klusjes of spullen.
 
Via dit stukje willen wij erop wijzen dat 
Bewonersvereniging Gijzenrooi deze app niet 
ondersteunt. We maken op geen enkele wijze 
gebruik van deze app. Om op de hoogte te blijven 
van de activiteiten van de bewonersvereniging heeft 
het dus geen zin om deze app te downloaden.
 
Graag verwijzen we je naar de reeds bestaande 
buurtpreventie app (zie eerdere stukjes hierover 

in het Zegje), de Gijzenrooise Klep-app, facebook 
“vrienden van Gijzenrooi”, onze website www.
gijzenrooi.nl en uiteraard ons kwartaalblad het 
“Zegje”.
 
Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi.

3www.gijzenrooi.nl
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Roodborstje 
 
Tien uur, we zitten aan ons zondagochtend 
ontbijtje. Een schuchter zonnetje meldt zich bij 
het tuinraam en strijkt zachtjes over tafel. Samen 
met het wekelijks gekookte eitje voor me en een 
klassiek muziekje op de achtergrond is er even 
niets vrediger dan dit moment... zo begin ik mijn 
zondag graag.  

Dan schrikken we op door een bons tegen het raam. 
Eerst zie ik niks, maar als ik naar het raam loop, 
valt het kleine veertje op dat ertegenaan plakt. 
Buiten, vlak voor de deur ligt een roodborstje. Óns 
roodborstje! Daar gaan we tenminste van uit. Ook 
al lijken, voor mij althans, alle roodborstjes nogal 
op elkaar, wij blijven graag in de waan dat deze een 
beetje van ons is. Sinds een tijdje vermaakt hij (of zij) 
zich tot ons plezier in en rond onze tuin.   

Waar veel vogels schuw zijn en altijd op ruime 
afstand blijven, zit ons roodborstje, wanneer 
we in de tuin bezig zijn, regelmatig van dichtbij 
nieuwsgierig te kijken, soms zelfs op niet meer dan 
een meter afstand. Spetterend in de waterbak, of 
een en al aandacht, speciaal als we bladeren harken 
zoals afgelopen herfst. De tuin moet wel haast een 
ware snoepwinkel met insecten zijn, onder al die 
bladeren komen waarschijnlijk de lekkerste hapjes 
vandaan.  

Ja, ons kleine vriendje is er vaak bij.  
Maar nu niet. Hij ligt stil, half op z’n ruggetje. Z’n 
roodbruine slabbetje zit keurig in de plooi voor 
zijn borst en gaat gelukkig nog 
wel op en neer. Hij ademt dus 
nog, maar niet erg enthousiast. 
Ik denk dat het goed is hem 
even met rust te laten en besluit 
over tien minuten weer te gaan 
kijken. Ik sla de krant open, 
maar het wereldnieuws legt het 
af tegen het kleine verdriet voor 
mijn tuindeur… Het gekookte 
eitje staart me onaangeroerd en 
een beetje treurig aan. De tien 
minuten zijn nog niet voorbij, 
maar ik kan niet wachten.  
Enigszins bevreesd kijk ik 
weer naar buiten, maar wat 
ik zie is positief: ons vogeltje 
heeft zich omgedraaid en zit 
netjes rechtop, pootjes onder 
zich, wel nog met zijn koppetje 
naar beneden. Mooi, maar oh, 

wat kwetsbaar zit ie daar. Waarschijnlijk vraagt hij 
zich af hoe hij hier verzeild is geraakt, wat er toch 
gebeurd kan zijn. Maar hij lijkt zich er bovenop te 
knokken. In de hoop over weer een poosje meer 
vooruitgang te zien laat ik hem met rust en zet me 
alsnog aan het inmiddels koud geworden eitje.  

Even later, als ik de tuindeur voorzichtig opendoe 
om wat dichterbij te kijken, lijkt het of ik hem 
wakker maak. Hij schrikt op en vliegt zowaar 
pardoes weg, enigszins zwalkend, als was ie 
een beetje teut, en met pruttelend motortje. Hij 
verdwijnt naar een veilig plekje in de heg.  Z’n 
toestand blijft me zorgen baren, het laat me niet 
los: zou hij er goed van af zijn gekomen? En dat 
wegvliegen vanochtend was nou niet bepaald 
overtuigend geweest. Wie weet is hij nu een 
makkelijke prooi voor die dekselse poes van de 
achterburen… 

’s Middags om een uur of vijf zit ik aan een biertje, 
verdiept in de krant.  Dan hoor ik buiten luid 
gespetter in de drinkbak... het zal toch niet, of wel? 
Ik draai me om. Blij verrast bekijk ik het waterballet 
dat zich voor mijn ogen afspeelt.  Ja, warempel! Het 
is ons vogeltje, hij heeft duidelijk dikke pret, alsof er 
niets gebeurd is.  
Of is het toch een andere? Nee, natuurlijk niet, het is 
de onze!  

Hij zingt me vrolijk toe met een klaterend 
toonladdertje.

Tauros



Gijzenrooi niet zo 
veilig als u denkt

Uit de cijfers van de politie blijkt, dat onze wijk 
lang niet zo veilig is als we misschien dachten. 
Mochten we er jarenlang prat op zijn gegaan dat 
er in onze wijk niet of nauwelijks sprake was 
van criminaliteit, in 2018 was dat echt anders. 
Dat heeft buurtpreventie helaas niet kunnen 
voorkomen.

In 2018 werden in onze wijk zeven auto’s gestolen, 
voornamelijk VW’s. Eenmaal bleef het bij een 
poging daartoe en driemaal werd iets uit een auto 
gestolen, waaronder een stuur en de navigatie. De 
politie registreerde twee woninginbraken en één 
poging daartoe. Er werden drie fietsen gestolen en 
één brom/snorfiets. Verder was er een diefstal uit 
een garage en de school aan het Kanunnikensven 
was ook éénmaal het slachtoffer van een inbraak. 
Aan het Zwanenven verdween een 2 meter lange 
houten tafel uit een tuin en aan het Bunderkensven 
werd uit een tuin een slanghaspel weggehaald.

Buurtpreventie
Het is aangetoond dat door buurtpreventie het 
aantal inbraken aanzienlijk is afgenomen. Maar 
helaas, zoals blijkt, kan daarmee niet alles worden 
voorkomen. Het houdt ons scherp en geeft eens 
temeer de noodzaak aan om alert te blijven. Onze 
wijk telt op dit moment 27 lopers die u met enige 
regelmaat door de wijk kunt zien surveilleren. 
Maar nieuwe lopers blijven van harte welkom. 
Uw aanmelding via gijzenrooibuurtpreventie@
gijzenrooi.nl zie ik met belangstelling tegemoet. Ik 
stuur u dan nadere informatie.

De WhatsApp groep Buurtpreventie Gijzenrooi 
telt inmiddels 173 deelnemers en dit aantal 
neemt gestaag toe. Wanneer iedereen zich aan de 
spelregels houdt, is dit ook een uitstekend middel 
om het gevoel van veiligheid in onze wijk te 
verhogen. U kunt zich hiervoor aanmelden via een 
WhatsApp aan Jos van Gastel (06 55 88 03 70), of 
Jos van Dijk (06 44 13 88 55). U moet wel in de wijk 
wonen en minimaal 18 jaar zijn.

Wat kunt u zelf doen tegen woninginbraak?
De politie geeft het volgende advies:
• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. 

Al te vaak zien wij ’s avonds tijdens onze 
loopronden dat een huis niet verlicht is. Dat zien 
inbrekers ook en zij weten dan dat er niemand 
thuis is. Zij kunnen bovendien in een onverlichte 

woning gemakkelijker ongezien hun slag slaan. 
Zorg dus altijd voor een goede verlichting. 
Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar in en vergeet daarbij ook de 
bovenverdieping niet.

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar 
even weg bent. Draai de deur altijd op slot.

• Hebt u een achterom? Doe de poort ook goed op 
slot en zorg voor verlichting in de tuin.

• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, 
uit het zicht.

• Hebt u struiken rondom het huis? Zorg ervoor 
dat deze kort zijn, zodat het huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is.

• Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die het 
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.

• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng 
hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat 
of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers 
geen ‘geheime’ plaatsen.

Wat kunt u zelf doen tegen autodiefstal?
Wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat u 
slachtoffer van autodiefstal wordt? Bekijk de 
anti-autodiefstaltips van Burgernet:
• Doe uw auto altijd op slot.
• Laat als het kan geen (waardevolle) spullen 

achter in uw auto. Zeker niet zichtbaar!
• Laat het dashboardkastje open.
• Verwijder de afdruk van uw navigatiesysteem 

op uw voorruit.
• Stop de aansteker terug in de houder, nadat u 

deze gebruikt heeft voor uw mobiele telefoon of 
uw navigatiesysteem.

• Laat u toch apparaten in de auto liggen? Schakel 
ze helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets 
en telefoons aan de hand van het Bluetooth-
signaal detecteren.

5www.gijzenrooi.nl
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• Parkeer als het kan, daar waar het goed verlicht 
is en in het zicht vanuit omliggende bebouwing.

• Ziet u verdachte personen in de buurt van 
auto’s? Twijfel niet. Bel 112.

• Heeft uw auto een “keyless entry”-systeem, 
bewaar uw sleutel(s) dan ver van de voordeur, 
bij voorkeur in een koektrommel of iets anders 
van metaal, zodat criminelen het signaal hiervan 
niet kunnen opvangen en versterken.

Wat kunt u zelf doen tegen 
fietsendiefstal?
Een paar tips met dank aan “stop 
fietsendiefstal”:

• Zet uw fiets zo mogelijk in een schuur of garage 
en sluit deze goed af.

• Moet uw fiets buiten blijven staan, maak deze 
dan met het frame vast aan een vast voorwerp, 
dat dieven niet kunnen verplaatsen.

• Gebruik een tweede slot. Het kost dieven meer 
tijd om twee sloten te forceren en verkleint dus 
de kans op diefstal.

Laten we er samen aan werken Gijzenrooi weer 
veilig te maken.

Jos van Dijk
Coördinator buurtpreventie Gijzenrooi

Er komt (nog) een AED in de wijk!
Bouwinvest is eigenaar van ruim 50 woningen in het Schaapsloopven, 
Vluttersven en Vrijkensven is. Die firma belegt sinds 1952 in vastgoed voor 
het pensioenfonds van de bouw (bpfBOUW). Makelaardij VB&T verzorgt 
onderhoud en andere diensten ten behoeve van de huurders.

Bouwinvest heeft recent besloten AED’s aan te brengen in haar 
woningcomplexen. Zo ook dat in Gijzenrooi. Binnenkort zal er dus een 
AED zijn aan een van de panden in een genoemd ven! In het volgende 
Zegje zullen we melden waar precies. In ieder geval ‘zo ongeveer’ tussen 
de AED’s aan het Vlasven en bij het Akkertje aan de Heezerweg.
Een pluim voor Bouwinvest! 

Beja Peijpers

Wandelen in Gijzenrooi
Alle natuurwandelingen rond Gijzenrooi gaan ook 
in 2019 gewoon door.
Dat houdt in dat op de eerste zondag van de maand 
er een wandeling georganiseerd wordt van +/- 10 
km. Tijd: 10.00 uur 
Vanaf woensdag 3 april tot woensdag 2 oktober zal 
er elke veertien dagen een wandeling georganiseerd 
worden van +/- 5 km. Tijd: 19.00 uur
Alle wandelingen starten vanaf de bushalte aan het 

Bunderkensven. Aan- en afmelden is niet nodig. We 
starten met de mensen die er om die tijd zijn.
 
De organisatie is in handen van
Albert Hoofman en Truus en Kees van Vessem



Heel erg onverwacht komt bij ons gelegenheidskoor 
De Boomklevers het bericht binnen dat op 24 
december 2018 Caroline is overleden. Zij zong al 
een aantal jaren met De Boomklevers mee omdat 
ze zingen gewoon heel erg fijn vond. Ze deed nog 
meer vrijwilligerswerk in onze wijk. Al in de tijd 
dat het Zegje nog een klein gestencild buurtbericht 
was, bezorgde zij dat samen met haar man Jaap in 
een aantal straten. En samen met Jaap liep ze ook 
voor de buurtpreventie. Zoals Jaap dat verwoordt: 
‘lekker gezond, een avondwandeling, en nog nuttig 
ook’. ‘Hier en daar een praatje maken onderweg, 
even zwaaien naar bewoners’. 

Caroline was heel erg sportief. Wel zes of zeven 
keer per week was ze te vinden in de sportschool: 
spinnen, aqua gym, yoga, ‘ze vond alles leuk’. 

Eind oktober, als Jaap en Caroline nog een laatste 
weekje kamperen om het seizoen af te sluiten, 
heeft ze last van een hardnekkige verkoudheid, 
keelpijn en wat hoesten. ‘Toch maar even naar 
de huisarts als we weer thuis zijn’. Die vertrouwt 
het niet, stuurt Caroline door naar de longarts. En 
dan komt het bericht ‘een vuistgrote tumor in de 
rechterlong’. Terwijl Caroline tot op dat moment 
helemaal geen klachten heeft gehad. In de weken 
daarna verslechtert haar gezondheid dramatisch; 

de geplande 
immuuntherapie 
en medicijnen 
werken elkaar 
tegen. En verder 
onderzoek wijst uit 
dat haar lichaam 
helemaal vol zit 
met tumoren. Half 
december wordt 
duidelijk dat de 
situatie uitzichtloos 
is, ‘je ziet, het loopt 
af’ verzucht Jaap. 
In het ziekenhuis 
kijkt en luistert ze 
met hem nog naar 
de opnames die hij gemaakt heeft bij het aansteken 
van de lichtjes in de eikenboom en naar de zang 
van De Boomklevers. Op 20 december stoppen ze 
met de medicatie. Maar er staat nog één grote wens 
open. Samen met vriendinnen naar AmeeZing 
Valkenswaard. Jaap denkt dat het niet meer 
haalbaar is maar de medewerkers van de Wens-
ambulance overtuigen hem. ‘Probeer het gewoon’. 
En zo geniet Caroline op 21 december nog één keer 
vanaf een brancard in de Hofnar van het samen 
zingen. Caroline is 58 jaar geworden.

In memoriam
Caroline Nieuwdorp-Schutte

Opbrengst bierviltjes
Bij de jaarlijkse vrijwilligersborrel in de Velosoof heeft onze 
voorzitter, Gerard van Rossum, bierviltjes uitgedeeld waarop 
de aanwezige buurtbewoners vragen of opmerkingen konden 
noteren. We hebben een bescheiden opbrengst. Er zijn 
gelukkig altijd mensen die goede ideeën hebben: een lezing 
over het belang van goed licht, een wijnproeverij, samen 
koken, vier keer per jaar een soort borrel bij de Jaguar, een 
cabaretgroep oprichten, een nieuwjaarsbijeenkomst waarvoor 
we alle bewoners van Gijzenrooi uitnodigen. 

Maar waar het natuurlijk om gaat is: wie wil helpen bij de 
organisatie? Spreekt een van deze activiteiten je aan en wil je 
best meedoen of meehelpen, stuur dan een mail naar:

bestuur@gijzenrooi.nl.

7www.gijzenrooi.nl
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Deklaagvervanging 
Diepmeerven

Uit technische weginspecties is gebleken dat de 
deklaag van het Diepmeerven vervangen moet 
worden. Daarom gaat de gemeente in 2019/2020 
de deklaag vervangen. Bij het vervangen van een 
deklaag wordt alleen het bovenste gedeelte van 
het asfalt verwijderd en wordt er een nieuwe laag 
aangebracht. De constructie onder deze laag is 
nog goed (en kan nog hele lange tijd meegaan) en 
blijft daarom liggen. Omdat alleen de bovenste 
laag wordt vervangen, blijft het profiel van de 
huidige weg gehandhaafd. Wij brengen de nu 
aanwezige (rode) fietsstroken, de plateaus en 
wegmarkeringen (waaronder punaises) weer terug. 
Aanvullende drempels/plateaus kunnen als gevolg 
van trillinghinder niet aangelegd worden. Om de 
weg visueel nog wat meer te versmallen, worden de 

huidige fietsstroken verbreed naar 1,75 meter (aan 
beide zijden van de weg).

Aanwonenden worden voor start van de 
werkzaamheden geïnformeerd.

Marita Kuster, Gemeente Eindhoven

Podiumoptreden?
Ja graag!

Beste buurtgenoten,

Zoals bij iedereen in Gijzenrooi bekend is wordt 
ieder jaar -eind juni- het Midzomeravondfeest ge-
organiseerd met muziek van verschillende bands, 
een toneelstuk, kinderactiviteiten en een gezellige 
bar. Dit jaar is dat op 29 juni.

Het podium en de bar staan al vanaf het middaguur 
klaar voor gebruik. Ze staan daar werkeloos tot aan 
de avond. Reden voor ons om te kijken of de mid-
dag ook gevuld kan worden met iets leuks. Daar 
hebben we wel iets voor verzonnen, maar ja, dat 
lege podium, die werkeloze bar.
Het podium heeft zich –zoals een goed podium 
betaamt– al voorbereid en trilt vroeg in de middag 
al van de zelf opgewekte zinderende spanning.
Wat zal ik (laten) presenteren? Wie komt er voor 
mijn voetlicht? Wie benut mijn potentie, boeit het 
publiek en neemt het applaus in ontvangst?
Wie deelt er in het applaus? Natuurlijk het podium, 
want wees eerlijk, wat is een artiest zonder podium? 
Niks toch?
Maar wat is een podium zonder artiest? Ook niks.
Gelukkig is het podium ’s avonds geweldig goed 
bezet met muziek. Maar er is meer, er is nog een 
hele lege middag te vullen. 

Wie wil daar gebruik van maken? Ben je bijvoor-
beeld een verhalenverteller, wil je alleen of samen 
met anderen een act opvoeren, speel je in een 
(jeugd)bandje of heb je op een andere manier iets op 
het toneel te presenteren, aarzel dan niet en meld 
je aan. We denken aan een optreden van maximaal 
een kwartier per persoon of groep.
De buurt, het publiek en het podium zullen er blij 
mee zijn. 
En dan heeft de bar ook nog een goeie middag.

Meld je aan bij Kees en Truus van Vessem, keesvan-
vessem@hotmail.nl , dan nemen wij contact met je 
op.

Het midzomermiddagteam,
Joop, Louisa, Hans, Wilma, Wiefse, Truus en Kees



Maak kennis met:
Marieke en Gerard

‘Och meiske,
kom maar eens kijken’

Als hun voordeur openzwaait is het meteen 
duidelijk waar Gerard zich vanavond eerst mee 
bezig moet houden: zoontje Moos slaapt nog niet 
en zijn favoriete manier om in slaap te vallen is op 
de schoot van vader terwijl die door de donkere 
gang heen en weer rijdt. Dat wiegt lekker! Ik 
begin het gesprek dus gewoon met Marieke.

De liefde voor bloemen zit er bij Marieke al lang 
in. Als jong meisje helpt ze in haar geboortedorp 
Deurne mee in de bloemenzaak. Eerst een beetje 
vegen, daarna een klein stukje oase opvullen 
en uiteindelijk ook mooie bloemstukjes maken. 
Maar om daar nu je beroep van te maken, dat 
gaat Marieke dan nog te ver. Ze gaat pedagogiek 
studeren, heeft een hele leuke studietijd, loopt een 
half jaar stage in India en werkt bij terugkomst kort 
als pedagoge. Maar de bloemen blijven trekken en 
als er aan de Geldropseweg een pandje vrijkomt 
weet Marieke meteen: een perfect plekje voor 
een bloemenzaak. Ze is dan pas 23. Enthousiast 
maakt ze een businessplan, maar bij de bank 
beoordelen ze dat plan toch als te naïef: het moet 
over. De tweede keer lukt het wel en met hulp van 
vrienden en familie wordt het pand opgeknapt. 

In november 2008 gaat de winkel open, vanaf dag 
één loopt het goed. ‘In dat eerste jaar heb ik meer 
geleerd dan tijdens de vier jaar van mijn studie 
in Tilburg’. Natuurlijk zijn er soms tegenvallers: 
de kassa is weleens geplunderd, haar telefoon 
is gestolen en ze is wel eens opgelicht door een 
handige verkoper. Maar de omzet groeit en na een 
paar jaar kan Marieke een tweede winkel openen 
in Brandevoort. ‘Vanaf dat moment was het meer 
managen; ik hield geen bloem meer vast’. Dat staat 
Marieke zo tegen dat ze vrij impulsief besluit om 
een maand op reis te gaan, om na te gaan of dit 
is wat ze echt wil. Ze pakt haar rugzak en maakt 
in haar eentje een rondreis in Peru. ‘Ik heb daar 
echt de stilte opgezocht, ik heb er veel gewandeld 
en me afgevraagd: waar word ik echt blij van’. 

Bij terugkomst heeft ze de knoop 
doorgehakt: ‘ik wil gewoon één 
winkel’. ‘Blijkbaar heb je afstand 
nodig om de dingen helder te zien’.

Gerard heeft Moos intussen op het 
parcours door de gang in slaap 
gerold en daarna in zijn bedje 
gelegd. Hij schuift aan bij ons 
gesprek. Natuurlijk wil ik weten 
hoe Gerard en Marieke elkaar 
hebben leren kennen. Marieke 
vertelt: ‘op een netwerkborrel voor 
ondernemers kwam een leuke 
jongen in een rolstoel een verhaal 
vertellen over racen in aangepaste 
auto’s’. Maar pas twee jaar later 
ziet ze zijn foto weer, op Tinder. 
Ze geeft hem een duimpje. Het is 
wederzijds. Tijdens een lunch bij 
Piet Hein Eek slaat de vonk meteen 
over en al snel hebben ze verkering.

Gerard leidt een eigen adviesbureau 
‘Ongehinderd’. Het is als een hobby begonnen 
maar inmiddels is het een professioneel bedrijf met 
meer dan twintig medewerkers. Zijn bedrijf is een 
zogenaamde ‘social enterprise’: een bedrijf met 
een maatschappelijke doelstelling. ‘Ongehinderd’ 
geeft adviezen aan gemeenten, bedrijven en 
organisaties, inzake hun toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. En die beperking kan 
allerlei vormen aannemen: mensen die bijvoorbeeld 
een rollator, een scootmobiel, een rolstoel of een 
hulphond nodig hebben vallen in de doelgroep. Als 
Gerard hierover vertelt lacht Marieke. Voordat zij 
Gerard leerde kennen heeft zij haar winkel aan de 
Geldropseweg laten verbouwen maar toen is er wel 
een drempel van 10 cm hoog in gekomen. ‘Duidelijk 
een gemiste kans’. De medewerkers van Gerard 
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werken met een vaste checklist: is er bijvoorbeeld 
een gehandicaptenparkeerplaats? Een deur die 
gemakkelijk open kan? Een pinapparaat op de juiste 
hoogte? Een tafel waar een rolstoel onder kan? 
Gerard is er trots op dat zijn bedrijf bijvoorbeeld 
heeft meegedacht bij de bouw van het hoofdkantoor 
van Microsoft op Schiphol.

Tenslotte vraagt Marieke ‘weet je eigenlijk hoe we 
aan dit huis hier in Gijzenrooi zijn gekomen?’ Want 
een woonhuis voor hen samen moet natuurlijk goed 
toegankelijk zijn. Op een van haar wandelingen 
door de wijk vraagt Marieke aan een buurman, die 
toevallig in zijn tuin staat, of hij nog een bungalow 
weet die in de verkoop komt. Deze buurman, Piet, 
vertelt dat hij alleen woont en dat hij misschien wel 
wil verhuizen. ‘Och meiske, kom maar eens binnen.’ 

Ze mag zijn huis meteen bekijken, hoewel het 
helemaal niet te koop staat. De overbuurman, Joop, 
wordt er ook bijgehaald en ook diens huis wordt 
bekeken. Ze wisselen telefoonnummers uit. Marieke 
gaat naar huis met het idee ‘dat kunnen we toch 
nooit betalen’ maar het lukt wel. Twee maanden 
later zijn ze de trotse eigenaars.

Ik bedenk dat er nog een foto nodig is voor in het 
Zegje. Gerard weet het meteen. Hij rolt naar het 
prikbord in de keuken en komt terug met een mooie 
foto van hen beiden aan de wandel in de mooie 
natuur vlak bij huis. Marieke twijfelt. Ik zeg: doen!

Greetje Heijmans

Samen werken aan een 
leefbaarder Gijzenrooi

Op 18 en 25 januari vonden er twee workshops 
plaats in het kader van de projecten van 
Jouw Licht Op 040 in Gijzenrooi. Bewoners, 
productontwikkelaars, specialisten van de 
gemeente en verschillende kennisinstellingen 
hadden zich verzameld in Pand P (voorheen 
Plaza Futura). Twee middagen lang pakten zij 
eerst gezamenlijk een aantal onveilige (fiets-) 
verkeerssituaties in Gijzenrooi aan. Tijdens de 
tweede workshop dachten zij na over hoe je met 
licht een prettige sfeer kunt realiseren.

Vruchtbare en constructieve workshops
Zowel de aanwezige wijkbewoners als de diverse 
professionals en specialisten keken terug op twee 
geslaagde middagen. Vruchtbaar en constructief, 
die twee termen typeren het karakter van beide 
sessies. De interactieve opzet van de workshops 
vergemakkelijkt het delen van kennis, inspireert 
en leidt tot nieuwe inzichten. Daarbij is het 
uitgangspunt ‘co-creatie’. De kern daarvan is dat 
het samenbrengen van ideeën, kennis en ervaring 
vanuit verschillende invalshoeken tot een beter 
en een gedragen resultaat leidt. De inbreng van 
degenen waar het om gaat (de wijkbewoners dus!) 
is daarbij erg belangrijk. Als ‘ervaringsdeskundigen’ 
dragen zij bij aan een goede beeldvorming van de 
daadwerkelijke behoeften en de locaties in de wijk. 
Het leidde tot gesprekken die de nodige toelichting 
boden, verdieping gaven en zeker ook constructieve 
discussies opleverden.

In tekst en beeld vastgelegd
Tijdens beide workshops zijn de gespreksrondes 
vastgelegd op een aantal manieren. Er is gebruik 
gemaakt van het oplossingenformulier: hierop zijn 
de eerste gedachten richting mogelijke oplossingen 
vastgelegd. Denk hierbij aan een omschrijving, 
het beoogde resultaat en de locatie. Op datzelfde 
formulier is ook ruimte voor aspecten die de nodige 
calculatie of onderzoek vragen. Deze antwoorden 
zijn dan ook in dit stadium nog niet ingevuld, 
maar zullen mede aan de hand van de workshops 
geformuleerd worden. Een andere, meer vrije en 
impulsieve manier van vastleggen: post-it papiertjes. 
Vrijwel alles wat is besproken, is wel op zo’n geel 
memoblaadje terechtgekomen. Dat is ook meteen 
de charme ervan: naast elkaar geplakt kun je zo in 
één oogopslag het resultaat zien en het kaf van het 
koren scheiden. Aanwezigen zagen tijdens de sessies 
in Pand P bovendien dat er flink wat schetspapier 
is verbruikt. Een professionele illustrator gaf ter 
plekke vorm aan wat hij oppikte uit de gesprekken.

De volgende stap: presentatie concrete uitwerkingen
Inmiddels liggen de workshops achter ons en 
kunnen we uitkijken naar het vervolg: de presentatie 
van de eerste oplossingen voor Gijzenrooi. 
Woensdagavond 13 maart organiseert Jouw 
Licht Op 040 de ‘Raad en daad’ waar oplossingen 
gepresenteerd en voorgelegd zullen worden aan 
ons professionele panel. We starten om 19:30 uur en 
inlopen kan al vanaf 19:00 uur. Na afloop is er ook 
gelegenheid tot napraten. De presentaties zullen 
plaatsvinden in gebouw 10, ook wel Matrix, op het 
TU/e terrein in Eindhoven. Iedereen met vragen en 
opmerkingen is van harte welkom.



Beste wijkbewoners,

Op het midzomerdagfeest in 
juni gaan we proberen een 
blotevoetenpad te maken.

Een heel bijzondere ervaring voor 
jong en oud om met blote pootjes 
over allerlei verschillende materialen 
te gaan lopen.

Wie kan mij helpen aan materialen? 
Heeft iemand een paard en kan 
diegene dan hooi of stro leveren? 
Of is er iemand die heel graag zelf 
spint en wol verft, en kan diegene 
wat onbewerkte wol uitlenen? Heb 
je andere ideeën voor de uitvoering 
van dit bijzondere project? Neem 
dan contact op met mij! 

Wiefse Coebergh; tel 0653163300

Meedoen met een kookclub 
in de wijk? ‘Het is eten wat de 

pot schaft’.
Hans en Wilma wonen sinds 2015 in Gijzenrooi 
en zij vinden het er heerlijk. Vooral de rust en de 
ruimte, zo dicht bij een natuurgebied en toch dicht 
bij het centrum. 

Vanaf het begin zijn zij actief betrokken bij 
activiteiten in de wijk zoals de Burendag en 
Midzomeravond. Wilma wandelde al verschillende 
keren mee met de wandelgroep en zo leerde ze 
langzamerhand meer mensen kennen. Tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers 
schreef Hans op het bierviltje: ‘een kookclub 
oprichten in Gijzenrooi’. Hoe zien zij dat?

Tot voor kort waren zij beiden lid van een 
eetclub elders. Die eetclub werkte als volgt: de 
gastheer of gastvrouw bepaalt het menu en doet 
de boodschappen. Op zondagmiddag, zo’n vier 
tot zes keer per jaar, komt men bij elkaar, drinkt 
eerst een kop koffie of thee en verdeelt dan de 
taken. Samen koken en dan samen eten. De kosten 

worden gedeeld en zijn nooit hoger dan zo’n 
€ 15,00 per persoon. Rond 21.00 uur gaat ieder 
weer huiswaarts. Omdat er in de keukens van de 
deelnemers gekookt wordt bestaat een kookgroep 
uit maximaal acht personen. Bij meer belangstelling 
kan er gewoon een tweede groep gevormd worden.

Voor Wilma en Hans is het uitgangspunt vooral 
de gezelligheid van het samen koken. Culinaire 
kwaliteit is een aardige bijkomstigheid maar 
absoluut geen noodzaak. ‘Gewoon een recept uit 
de Allerhande kan prima’. ‘Of recepten gebaseerd 
op een vakantieland bijvoorbeeld, lekker Grieks 
of Italiaans koken’. En omdat de gastheer of 
gastvrouw het menu bepaalt is het inderdaad ‘eten 
wat de pot schaft’.

Heb je zin om mee te doen? Of wil je meer 
informatie? Stuur dan een e-mail naar hansdoggen@
outlook.com. Bellen kan ook.

Gevraagd: spullen voor een BLOTEVOETENPAD
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GIJZENROOI HELPT 
ZICHZELF! 

Toen we een paar jaar geleden bijeenkwamen 
in de Jaguar om te praten over een op te zetten 
Burenhulpgroep, konden we niet bevroeden, dat 
die maar een kort leven beschoren zou zijn. 

Na het opzetten van het plan is een enthousiaste 
groep van ongeveer 6 mensen begonnen met de 
telefoondienst. Elke werkdag, van 9 tot 12 uur 
in de ochtend was Burenhulp bereikbaar voor 
iedere vorm van incidentele hulp die men wenste. 
Maar…… de telefoon bleef meestal stil. Er kwam af 
en toe een vraagje: lenen van een ladder; knippen 
van een boompje; zonnescherm goed bevestigen, 
etc., echter te weinig vraag om actief te blijven. We 
konden niet anders dan tot de conclusie komen dat 
Gijzenrooi zichzelf helpt!

We hebben dus besloten de Burenhulp in zijn 
huidige vorm stop te zetten. 15 maart is de laatste 
dag.  Het plan blijft bewaard, in goede handen bij 
het Bestuur van Gijzenrooi, zodat er in de toekomst, 
indien nodig, gebruik van gemaakt kan worden.
Wel is er nog sprake van een op te zetten burenhulp-
app. Hiervoor blijft het huidige telefoonnummer 
gehandhaafd. Men kan zich dan voor hulp met een 
appje aanmelden. Voor meer informatie hierover 
wil ik verwijzen naar een ander stukje in dit Zegje 
van Gerard van Rossum. Hij zal een en ander 
hierover uiteenzetten. 
Alle mensen die zich in de afgelopen jaren bereid 

toonden om eventuele hulp te verlenen, zijn op 
de hoogte gebracht van de veranderingen die er 
gaande zijn. 

Het is fijn in een wijk te wonen waar burenhulp iets 
vanzelfsprekends is!

Namens de Burenhulpgroep,
Käthe Schilders
De veelzijdigheid van Burenhulp!
 
Wat een geweldig idee, die mogelijkheid om de 
telefoon te kunnen pakken en de oplossing van 
een probleem zo dicht bij huis te vinden…
 
Ja, op internet kun je tegenwoordig allerlei 
zaken zelf opzoeken, maar soms zou je wel 
eens een onafhankelijk advies willen, alvorens 
een vakman in te schakelen. Uiteindelijk 
kun je niet van alle markten thuis zijn en 
niet iedereen heeft in zijn of haar familie 
iemand die goed is in het oplossen van kleine 
klusproblemen.
 
In ‘Het Gijzenrooise Zegje’ viel ons oog 
op het tel.nr. van de contactpersoon voor 
burenhulp.
In de lange lijst met diensten die eventueel 
geboden kunnen worden, werd iemand gevonden 
die ons wellicht zou kunnen helpen bij de 
oplossing van ons probleem, dat van meer 
technische aard was en het moet gezegd worden:
 
We zijn door de ingeschakelde hulpverlener 
meer dan voortreffelijk geholpen!
 
Vandaar dat we hier nog even Burenhulp in het 
algemeen in het zonnetje willen zetten.

Burenhulp zal niet stoppen
Nu de coördinatiegroep besloten heeft om haar 
taak neer te leggen, wil dat niet zeggen dat we in 
Gijzenrooi niet voor elkaar klaar (willen) staan. 
Een kleine 40 bewoners hebben zich in het ver-
leden bij Burenhulp aangemeld om waar nodig 
hulp te bieden. Dat er weinig vraag via de buren-
hulptelefoon terecht is gekomen, duidt er mijns 
inziens niet op, dat er geen vraag is, maar dat veel 
buren in Gijzenrooi onderling elkaar al de helpen-
de hand toesteken. Dat is heel mooi en moet ook 
zeker zo blijven.
 
Burenhulp Gijzenrooi zal nu gecontinueerd worden 
in de vorm van een Whatsapp-groep: Burenhulp 
Gijzenrooi., waarin vraag en aanbod zonder een 
coördinator onderling kunnen worden gematched.  
Je kunt je aanmelden door een appje te sturen naar 
06 – 81 24 99 45 of stuur een mailtje naar  burenhulp.

gijzenrooi@gmail.com onder vermelding van naam 
en adres en uiteraard je 06 nummer. Wel een paar 
voorwaarden:   
Je woont in Gijzenrooi, je bent ouder dan 18 jaar, 
je gebruikt de app uitsluitend waarvoor deze is 
bedoeld n.l. een (hulp)vraag stellen of een aanbod 
doen, je reageert niet onnodig met duimpjes, lofbe-
tuigingen of andere commentaren, die niet bijdra-
gen aan het matchen van vraag en aanbod.
Om een idee te geven over soort vraag en aanbod, 
zie www.gijzenrooi.nl onder Burenhulp.
Is dit de ultieme oplossing? Nee, zeker geen totaal-
oplossing, maar wel een middel om elkaar te vinden 
met allerlei vraag en aanbod, elkaar te ontmoeten 
naast de nodige activiteiten en de saamhorigheid in 
onze wijk te vergroten.
Ik ben benieuwd hoe Burenhulp Gijzenrooi zich 
verder zal ontwikkelen.

Gerard van Rossum



BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WOENSDAG 3 APRIL 2019

Beste buurtbewoners,

Bij deze nodigen we u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 
3 april om 20.00 uur. De ALV is dit jaar in “de gezelligste huiskamer van Stratum”; Pand P aan 
de Leenderweg 65 in Eindhoven.
 
Gerard van Rossum is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt met 
genoegen Greetje Heijmans voor als nieuwe voorzitter. Eventuele andere kandidaten voor 
deze rol kunnen zich voor 31 maart 2019 melden bij het bestuur. Conform statuten dient een 
nieuwe voordracht schriftelijk te gebeuren. Deze voordracht dient gepaard te gaan met de 
handtekeningen van minimaal 10 leden.
Statutair heeft ieder bestuurslid een zittingstermijn van 2 jaar. De huidige penningmeester Nicole 
Wenmakers is aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tevens melden 
bij het bestuur vóór 31 maart (waarbij dezelfde statutaire voorwaarden gelden zoals hierboven 
vermeld).
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig met wijkgenoten bij te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Datum:     Woensdag 3 april 2019
Welkom:    19.45 uur
Aanvang vergadering:   20.00 uur
Einde vergadering:   21.00 uur
Buurtborrel:    21.00 uur – 22.00u

De agenda van het formele gedeelte is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring notulen ALV 9 april 2018 (zie www.gijzenrooi.nl)
3. Aftreden voorzitter Gerard van Rossum en benoemen nieuwe voorzitter
4. Aftreden en (her)benoemen penningmeester
5. Financiële verantwoording 2018, verslag kascommissie en decharge penningmeester en 

bestuur over 2018
6. Goedkeuren begroting 2019
7. Terugkoppeling ideeën vrijwilligersborrel
8. Terugkoppeling geselecteerde ideeën Jouw Licht op 040
9. Rondvraag en sluiting 

Wij zien u graag op woensdag 3 april!
 Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi
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Welkom nieuwe 
bewoners

Het valt niet altijd mee, de eenmanscommissie 
“nieuwe bewoners welkom heten”. Er zijn altijd 
weer een aantal hobbels te nemen: hoe weet ik of 
er nieuwe bewoners zijn? Funda biedt uitkomst, 
maar een deel van onze huizen is al verkocht 
vóórdat Funda eraan te pas komt. Een mooi beeld 
natuurlijk, onze wijk is zeer gewild, dat merk 
ik ook altijd weer in gesprekken met nieuwe 
bewoners. 

De vervolgvragen dienen zich aan: wanneer is de 
sleuteloverdracht? Wanneer trekken onze nieuwe 
mede-Gijzenrooiers er dan daadwerkelijk in? Gaan 
ze nog verbouwen en zo ja, hoe lang gaat dat dan 
duren? Sommigen strijken meteen neer in hun huis, 
anderen verbouwen nog bijna een jaar lang.
Mijn laatste hobbel geldt vooral in de 
wintermaanden: wanneer ga ik ze daadwerkelijk 
welkom heten? Overdag (niemand thuis), rond 6 
uur ’s avonds (etenstijd), na half 9 (bijna niemand 
doet meer open in het donker).

Soms denk ik wel eens: zal ik het maar eens 
overdragen, dat iemand anders het gaat doen?
En toch, en toch….  áls ik dan eenmaal alle hobbels 

heb overwonnen, dan weet ik weer waar ik het 
voor doe: áltijd zijn de nieuwe bewoners uitermate 
verrast als ik aanbel en ze welkom heet. Uitspraken 
als “ik voelde me al opgenomen en nú helemaal” 
of: “dit heb ik nog nooit ergens meegemaakt, wat 
attent!” “Wat leuk, zo’n actieve wijk!” krijg ik bijna 
altijd te horen. En als ik ze vertel dat ze de beste 
wijk van Eindhoven hebben uitgezocht, bevestigen 
ze dat met een brede lach, glinsterende ogen en een 
volmondig: “Dáárom wilden we ook per se in deze 
wijk wonen!”. 

De nieuwe bewoners willen ook graag meteen lid 
worden, want ik benadruk altijd dat ze zonder lid 

te zijn weliswaar mee mogen doen met alle leuke 
activiteiten, maar dat we een sterkere stem hebben 
naar de gemeente als we met meer mensen lid zijn. 
Voor die luttele € 3,50 per jaar is iedereen dat met 
me eens. 

Mijn verzoek, lieve medebewoners, houd je buren 
in de gaten, en meld het aan mij of aan Nicole 
Wenmakers, als je ziet dat er nieuwe bewoners in de 
buurt zijn neergedaald! Dan kan ik ze weer welkom 
heten!

Wiefse Coebergh
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Jannet Gunnink
Strijpsestraat 16F
5595 GC Leende
040-2115657 / 06-23601571
info@jannet-sieraden.nl

JN Sieraden
Edelsmid, ontwerpen,  
vervaardigen & repareren

Nol Verberne
Uw Keurslager

Heezerweg 318
040 211 44 54
Eindhoven

Verberne
Keurslagerij

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur
zaterdag 08.00 tot 17.00 uur

Heezerweg 318
Eindhoven
040-2114454

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Reis boeken, thuis en op maat?
Laat mij u adviseren! 

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

•       Reizen, precies  op maat gemaakt, thuis 
per telefoon of e-mail

•  Profiteer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring 
•    Bescherming door ANVR en SGR 

voorwaarden

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs, 
maar u bent ook welkom bij mij thuis.

- Kleine groepen
- Individuele aandacht
- Vakinhoudelijke ondersteuning
- Uitstekende resultaten (tot 100% succes)
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Alweer een workshop over 
Jouw licht op 040?
Dat is wel mijn eerste gedachte als ik begin 
januari de uitnodiging binnen krijg voor maar 
liefst twéé workshops in Pand P. Hebben we er 
nog niet genoeg over gepraat? Kan er nu eindelijk 
wat gedaan worden? Met die insteek besluit ik 
alleen naar de eerste workshop te gaan. Misschien 
is het wel zonde van mijn tijd.

Meteen bij binnenkomst gaan mijn haren al 
overeind staan: we moeten een verklaring van 
twee kantjes A4 ondertekenen met maar liefst 
acht bepalingen. Is dat niet een beetje overdreven? 
Ik begrijp best dat men in het kader van de 
privacyregeling zorgvuldig wil zijn maar dan waren 
twee bepalingen wel genoeg geweest.
De rest van de middag verloopt dan wonderbaarlijk 
vlot en productief. Aan mijn tafel zitten niet alleen 
vertegenwoordigers van Heijmans en Signify maar 
ook iemand van Veilig Verkeer Nederland; van het 
Nederlands Platform voor Openbare Verlichting; 
van een organisatie die zich hard maakt voor de 
kennisontwikkeling inzake fietsveiligheid en zelfs 
de ‘chief information officer’ van de gemeente. 
Deze laatste gaat over de data die al die slimme 
lantaarnpalen straks zullen opleveren: hoeveel 
auto’s, fietsers komen hier voorbij? Wanneer vooral? 
Hoe hard gaan ze? En misschien nog veel meer. 

Uit de eerdere bijeenkomsten is geconcludeerd 
dat wij in Gijzenrooi vooral willen dat een aantal 
onveilige plekken en situaties voor fietsers wordt 
verbeterd. In kleine groepen geven de aanwezige 
buurtbewoners aan waar die plekken precies zijn. 
Het gaat om twee keer een kruising van een fietspad 
met het Bunderkensven (waar de fietsers voorrang 
hebben maar het zeker niet altijd krijgen) en twee 
keer een fietspad dat uitkomt op het Diepmeerven: 
bij de bushalte en tegenover het Klein Huisven. De 
aanwezige bedrijven presenteren hun oplossingen. 
Heijmans heeft Bikescout ontwikkeld, een 
intelligent systeem dat bijdraagt aan de veiligheid 
van fietsers door de snelheid en afstand van de 
naderende fietser te volgen en met die informatie de 
naderende automobilist te waarschuwen via LED-
lichtjes in het wegdek. Een mooi systeem. Maar is 
er verband met het slimme lichtgrid? (Dat zijn die 
slimme lantaarnpalen in onze wijk). Nee, denk ik. 
Ook de oplossing om met fluoriserende strepen 
of verf het fietspad door onze hele wijk beter te 
markeren ziet er goed uit maar hier is het weer de 
vraag of dat wel te maken heeft met het lichtgrid. 
Je kunt die slimme lantaarnpalen wel gebruiken 

om bijvoorbeeld een fietser te volgen en die steeds 
een beetje extra licht te geven op de plaats waar die 
fietser zich bevindt. Een soort lichtbel om de fietser 
heen. Maar werkt dat wel op momenten dat er veel 
fietsers in de wijk op pad zijn? En willen we zo wel 
naar huis begeleid worden?

Ik besluit ook naar de tweede workshop te gaan. 
Die gaat over de mogelijkheden om een passende 
en fijne sfeer te creëren met licht. Wij denken dan 
natuurlijk meteen aan het Buurtven. Stel dat je daar 
bij buurtactiviteiten sfeerverlichting zou hebben. Of 
dat je na een buurtactiviteit niet meer in het donker 
hoeft op te ruimen. Of dat een paar eikenbomen 
daar ’s avonds een paar uurtjes mooi uitgelicht 
zouden zijn. Niet te lang natuurlijk want dat is weer 
slecht voor de fauna. Of dat de organisator van een 
wekelijks bootcamp speciaal voor die gelegenheid 
de verlichting zou kunnen aanpassen. Dat zou toch 
mooi zijn! Wie weet. Binnenkort horen we meer 
over de uitkomsten van beide workshops en de 
voortgang van Jouw licht op 040 in de proeftuin 
Gijzenrooi.

Greetje Heijmans



Veranderingen op de 
redactievloer
Veranderingen; ze zijn van alle tijden….
Zo dus ook bij de redactie van het Gijzenrooise 
Zegje. Na deze uitgave stopt Käthe Schilders 
helaas met haar werkzaamheden voor ons 
wijkblad, waar zij toch alweer ca 6,5 jaar met veel 
plezier behoorlijk wat tijd in heeft gestoken. 

Een verlies voor onze commissie én voor onze wijk, 
maar Käthe heeft een moment bereikt waarop ze toe 
is aan nieuwe uitdagingen. Mede omdat Burenhulp, 
waar zij ook al zo’n 1,5 jaar bij is aangesloten, na 
half maart overstapt naar een andere vorm van 
dienstverlening (zie elders in deze uitgave); tijd om 
nieuwe wegen in te slaan…

Käthe kwam zo’n 6,5 jaar geleden in Gijzenrooi 
wonen en had hier al enkele vrienden en kennissen, 
maar ze wilde toch graag wat meer ‘feeling’ 
krijgen met de wijk; eens zien wat er zoal leefde 
en heerste. Toevallig zag zij een oproep voor een 
redactiemedewerkster van het plaatselijk wijkblad 
en daarin zag zij de mogelijkheid om zich zo, op 
haar eigen manier, meer thuis te gaan voelen in 
de wijk. Vanaf het septembernummer in 2012 nam 
zij het grootste deel over van de werkzaamheden 
van Beja Peijpers (die nog wel tot eind 2017 de 
verspreiding onder haar beheer hield, welke 
daarna in de goede handen kwam van Bianca 
Verhagen. En Beja is zelf tot op heden nog actief 
bij de correctiewerkzaamheden). Binnen korte tijd 
vond Käthe hier zo haar draai; ook omdat zij aan 
het “Buurtven” woont, waar de meeste activiteiten 
plaatsvinden. Zij geniet van de saamhorigheid in de 
wijk, de diversiteit van de activiteiten, met voor elk 
wat wils en Käthe is blij dat ze in deze jaren zoveel 
mensen heeft leren kennen.

Op mijn vraag wat Käthe het leukste vond van haar 
werk voor het Zegje, antwoordde zij:
“Het beheren van de mailbox van communicatie@
gijzenrooi.nl”.
Verder het beantwoorden van mails, het verzamelen 
en beoordelen van teksten en het redigeren. 
Vervolgens het aanleveren zodat alles drukproef 
klaar kon worden gemaakt; ze vond het allemaal 
heel leuk.

Volgende vraag: wat ga je nu doen met de 
vrijgekomen tijd?
Käthe blijkt afgelopen jaren ook nog werkzaam 
geweest te zijn voor books4life, waaronder 3 jaar 
als voorzitster van de vestiging in Eindhoven. Ze 
denkt dus nu ook aan een inzet buiten Gijzenrooi, 
bijvoorbeeld voor de Voedsel- of Kledingbank. En 
natuurlijk nog meer genieten van alle activiteiten in 
de wijk en de contacten!

Käthe, hartelijk dank voor al je redactionele 
werkzaamheden en veel succes in je ‘nieuwe’ 
toekomst! 
De commissie is naarstig op zoek naar iemand die 
de werkzaamheden van Käthe over kan nemen. 
Heb je interesse: communicatie@gijzenrooi.nl

Zelf zal ik na zo’n 4 jaar, op korte termijn mijn 
Zegje’s pen neer moeten leggen omdat ik ga 
verhuizen naar een kleinere woning, jammer 
genoeg zeer waarschijnlijk buiten Gijzenrooi.

Maar er is ook goed nieuws; bij deze verwelkomen 
wij bij de redactie Marijke Cornelissen die haar hulp 
heeft aangeboden. 
Welkom Marijke; we wensen je net zoveel plezier als 
Käthe en ik hebben gehad van ons werk!

Hanneke

Tourdion zoekt zangers!
In dit Zegje lezen jullie het verslag van alweer een 
prachtige editie Cultuur Bij Je Buur. Elke keer weer 
is het verrassend om te zien hoeveel talent er in de 
wijk aanwezig is, zowel op muzikaal als op ander 
cultureel gebied. Enkele edities geleden mocht ik 
met mijn Kamerkoor Tourdion deelnemen aan CBJB. 
Een bijzondere ervaring om met mijn eigen koor 
op te treden in mijn eigen huiskamer. Ons koor is 
nog steeds druk bezig met het maken van mooie 
klassieke muziek, we vieren dit jaar alweer ons 
40-jarig jubileum. Daarom zijn we nu bezig met de 
voorbereiding van ons jubileumconcert op 2 en 3 

november 2019 samen met het Roois Kamerkoor, dat 
45 jaar bestaat. We brengen daar muziek van onder 
anderen Vivaldi, Gabrieli en Monteverdi ten gehore, 
maar ook meer moderne stukken van Arvo Pärt 
en John Tavener. We zijn op zoek naar mannelijke 
ondersteuning, vooral tenoren, maar ook bassen zijn 
van harte welkom. Mocht je belangstelling hebben, 
kom dan eens luisteren op onze open repetitie van 
woensdag 27 maart om 20.00 uur in de Kapel van 
de GGZE. Wie weet past ons koor helemaal bij jou! 
Voor meer informatie zie www.kamerkoortourdion.
nl.

Loes Corbeij, voorzitter Kamerkoor Tourdion
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Op de bank bij Piet: 
‘Ik ben echt een blij mens, 

ondanks alles’.
Piet woont sinds maart 2018 bij ons in de wijk. Ik 
bel aan op zijn adres aan het Meerbergsven omdat 
ik meen dat de bewoner een achterstand heeft in de 
betaling van de contributie maar tref een nieuwe 
bewoner aan. We komen meteen te spreken over 
hoe fijn het wonen is in Gijzenrooi en ik beloof 
hem terug te komen voor een interview. 

Piet (77 jaar) 
valt met de deur 
in huis en het 
gesprek gaat 
meteen de diepte 
in. ‘Ik werkte 
bij Philips, in 
het Evoluon, 
en op een dag 
kwam ik daar 
op mijn werk en 
ik dacht: ik ga 
nu naar huis, ik 
kom hier nooit 
meer terug’. Piet 
is dan nog maar 
net veertig, heeft 
een gezin met 

vier kinderen. Dan kun je toch niet zomaar je baan 
opzeggen? Maar Piet is ongelukkig, rookt te veel, 
drinkt te veel en wil zo niet verder. Volgens hem is 
deze breuk wel een rode draad in zijn leven: ‘een 
aantal dingen die ik heb aangepakt heb ik nooit goed 
kunnen afronden, ik ben vaak op een vervelende 
manier ergens weggegaan’. Zijn baan, zijn kinderen, 
zijn vrijwilligerswerk bij een spiritueel centrum en bij 
vluchtelingenwerk.

Toch heeft hij al die jaren wel houvast: zijn rotsvaste 
geloof in de kracht van het positief denken. ‘Als je 
God in jezelf ontdekt, als je beseft dat je een eigen 
verantwoordelijkheid hebt om je leven een goede 
wending te geven’. De Amerikaanse Louise Hay 
wijst hem in eerste instantie de weg. Haar opvatting 
dat iedereen door de kracht van de gedachte geluk 
en succes kan bereiken spreekt Piet erg aan. Haar 
boeken, eigenlijk de eerste zelfhulpboeken, worden 
ook in Nederland in de jaren 80 veel gelezen. In 
diezelfde periode komt Piet in contact met de 
Nederlandse Zohra Noach. 

Zij noemt zichzelf een spiritueel boodschapper en 

zij houdt lezingen over de acceptatie van jezelf, van 
je leven, over persoonlijke groei. Zij wil in de jaren 
90 een spiritueel centrum opzetten in Velp. Een 
kantoorvilla moet daar opgeknapt worden en Piet 
besluit te helpen. Hij leent de caravan van zijn zus 
en vertrekt. Hij blijft er uiteindelijk ruim twee jaar 
en wordt een naaste medewerker van Noach. ‘Dat 
was echt een heel gelukkige tijd’ glimlacht Piet. ‘Ik 
maakte opnames van al haar toespraken, ordende 
alles in een digitaal archief’. Dan loopt het ook hier 
weer mis: ‘te veel ego’s in het spel’ verzucht hij. De 
villa wordt te duur, de organisatie gaat failliet en 
Piet wordt ‘bedankt’. ‘Ik moest alles inleveren en 
vertrekken’.

In diezelfde periode treft een groot verlies hem. Zijn 
dan 26-jarige zoon Bart komt in Zuid-Frankrijk in 
2000 om het leven bij een mislukte parachutesprong. 
Piet vertelt dat hij in de maanden ervoor al heel 
erg veel verdriet heeft gehad, waarbij het voor hem 
onduidelijk was waar dat hevige verdriet vandaan 
kwam. Achteraf ziet hij het als een voorbereiding op 
dat grote verlies: toeval bestaat niet in spiritualiteit. 
Het contact met zijn kinderen is nu redelijk, maar 
Piet vraagt zich wel regelmatig af: ‘Wat heb ik ervan 
gemaakt? Ben ik geen goede vader geweest’. Dat is 
moeilijk te accepteren.

Piet vertelt mij nog hoe hij uiteindelijk gestopt is 
met roken. Na een reis van veertig dagen door 
Spanje gooit hij op een ochtend al zijn gedraaide 
sjekkies weg. Hij heeft zelfs geen last van 
ontwenningsverschijnselen. Ik meen dat stoppen met 
roken een kwestie van wilskracht is maar Piet kijkt 
mij aan en zegt: ‘dat is wat spiritualiteit met je kan 
doen’. Hij ziet mijn scepsis.

Een jaar geleden maakt Piet opnieuw een periode 
van verdriet door: het is volgens hem de voorbode 
van de scheiding van zijn tweede vrouw. Na twaalf 
jaar komt er een einde aan hun relatie. Positief 
denken geeft hem de kracht om op 77-jarige leeftijd 
weer als vrijgezel door het leven te gaan. Hij is wel 
moe van alle ellende op tv. ‘Wat moet ik ermee? Wat 
kan ik ermee?’ Piet wil zich nu richten op alles wat 
positief is: met gelijkgestemden bij elkaar komen, 
uit zijn isolement en iets voor de wereld betekenen. 
En dat kan al klein beginnen: in Gijzenrooi. Met 
herwonnen zelfvertrouwen en op eigen kracht. ‘Ik 
heb geleerd om dankbaar te zijn voor alles, ook voor 
kleine dingen’. Piet straalt. Het gaat hem goed, ik 
wens hem alle goeds! Een mooi begin van 2019.

Greetje Heijmans



Nieuwe vervoerservice van 
BRAVO in Gijzenrooi

Sinds 9 december kun je ook in Gijzenrooi 
gebruik maken van een nieuwe vervoerservice: de 
Bravoflex. Het is een aanvulling op de bestaande 
dienstregeling.  Bravoflex is een flexibele 
vervoerservice op afroep die zonder vaste route 
rijdt van halte naar halte. Je bepaalt zelf naar welke 
halte je vervoerd wilt worden. Er is dus geen 
dienstregeling. Je bestelt Bravoflex via een app, 
website of door even te bellen. Je reserveert een 
zitplaats in een voertuig en je bepaalt zelf wanneer je 
bij welke halte wordt opgehaald en naar welke halte 
je reist. De nieuwe vervoerservice rijdt in Helmond, 
in Eindhoven Zuid (Veldhoven, Aalst en Waalre), in 
Moerdijk en in Roosendaal.

Hoe werkt het?
Download de OV flex app of ga naar de website.
Reserveer je vertrek- en aankomsthalte en de 
gewenste aankomsttijd. Binnen enkele seconden 
wordt berekend hoe laat je wordt opgehaald om op 
tijd op je bestemming te arriveren. Dan pas beslis je 
of je de Bravoflex bestelt of niet. Je betaalt op basis 
van je reisafstand.

Wie vervoert je?
Bravo heeft met een aantal taxibedrijven in de 
regio afspraken gemaakt. Je zult dus waarschijnlijk 
opgehaald worden met een taxi of met een busje, 

afhankelijk van het aantal personen. Als de rit wordt 
gecombineerd met andere ritten zal je met anderen 
de auto delen. Via de app ontvang je informatie 
over wie de chauffeur is, merk auto, kenteken en de 
verwachte ophaaltijd.

Wat kost een rit?
Je betaalt op basis van reisafstand. Je betaalt 
voor korte ritten minder dan voor lange ritten. 
Bravoflex kent een maximumtarief van € 7,00. Wil je 

bijvoorbeeld van de halte bij het Bunderkensven naar 
de hoofdingang van het Maxima Medisch Centrum 
in Veldhoven dan kost die rit € 6,07. Als je aangeeft 
dat je om 13.30 uur wilt vertrekken dan laat de 
chauffeur je via de app of de mail weten hoe laat je 
precies opgehaald wordt bij de halte (tussen 13.30 en 
13.52 uur). Je komt dan tussen 13.44 uur en 14.06 uur 
aan bij de hoofdingang van het MMC.

Beste Gijzenroois Zegje.
Rond de Kerstdagen heb ik een ordner gevonden op 
het Diepmeerven. De ordner heb ik in bewaring. Van 
de ordner en enkele foto’s heb weer ik foto’s gemaakt 
(zie bijlagen).

Omdat de foto-ordner wellicht door de eigenaar 
verloren is en voor belanghebbenden mogelijk 
(grote) emotionele waarde heeft, verzoek ik jullie 
hiervan melding te maken in het eerstvolgende 
Gijzenrooise Zegje.

Groet, Broer Adema
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Een blijvertje
Het is midden februari wanneer ik dit stukje 
schrijf. En het lijkt wel lente, beste wijkgenoten! 
Temperaturen van rond de 16 graden en hele dagen 
zon. In mijn achtertuin springen de krokussen uit 
de grond en in de stad waagt een enkeling zich 
blijmoedig aan een terrasje. Op social media zijn 
allerlei berichten gewijd aan deze vroege lente. Van 
bezorgde klimaat-watchers aan de ene kant, tot 
opgetogen herauten van een vroege rokjesdag aan 
de andere. En alles er tussenin. Hoe het ook zij: je 
ziet de mensen opfleuren. 
Wat mij betreft: mijn fijnbesnaarde ziel is best 
wel gevoelig 
voor de 
hoeveelheid 
daglicht. Dat 
merkte ik goed 
tijdens de 
vele sombere 
dagen van 
afgelopen 
januari. Via de 
bijbehorende 
app maakten 
mijn 
zonnepanelen 
mij toen 
deelgenoot 
van hun twijfel 
aan de zin van 
hun bestaan. 
En ze vroegen 
me om een 
stevige dosis 
prozac. En 
ik begreep 
helemaal wat 
ze bedoelden! 
Maar dat 
merk ik ook 
deze dagen van uitbundige zonneschijn. Ik veer op, 
krijg er weer zin in. Ik werk opgetogen in de tuin, 
waar ik blijmoedig de restanten van de afgelopen 
herfst opruim. En ik maak ineens plannen voor de 
komende zomervakantie. 
De een is er gevoeliger voor dan de ander, maar de 
wisseling van de seizoenen laat de meesten van ons 
niet onberoerd. Zelfs de filosofen hebben er menig 
epistel aan gewijd. Vaak is de strekking daarvan 

dat de sombere dagen zo nuttig zijn, omdat we 
daardoor de momenten van zonneschijn des te 
beter weten te waarderen. En sommigen van hen 
gaan daar vrij ver in. ‘Slechts door het duister zult 
gij tot het licht geraken’ kraaide er ooit eentje.
Wat mij betreft: ik weet het nog niet zo net. Met 
enige regelmaat benijd ik de inwoners van, ik noem 
maar wat, de Griekse of Canarische eilanden of de 
Antillen. Die hebben dan misschien minder van die 
sombere dagen die zoveel extra cachet geven aan 
de dagen met zonneschijn, maar van die laatsten 
hebben ze er dan wel weer verrukkelijk veel! Er zijn 
soms momenten dat ik een over een verhuizing die 
kant uit wel degelijk fantaseer.
Aan de andere kant: mijn familie en vrienden 

wonen hier, 
ik heb hier 
mijn werk, 
en ik zie ook 
wel aardige 
kanten aan 
het leven in 
Nederland. 
Zomaar 
mijn boeltje 
oppakken en 
verkassen 
naar zonniger 
streken is ook 
weer zowat. 
Wijkgenoten, 
ik hak de 
knoop door. 
Ik blijf! In 
ieder geval 
voorlopig dan. 
De dagen 
worden weer 
steeds langer, 
er staan ons 
vooralsnog 
weer twee 
zomers 

tegenover één winter te wachten en overal zie ik de 
voorjaarsbloemen ontluiken.
Ik tel mijn zegeningen en zeg het hier maar eens 
even hardop: het leven is zo gek nog niet, in dit 
lenteachtig Gijzenrooi!

Ik wens u een bloeiende lente toe!

Gijsz



Impressies van
Cultuur bij je Buur

2019
Vrijdagavond 15 februari was het weer zover: de 
zesde editie van het Gijzenrooise cultuurfestival 
Cultuur bij je Buur. Dit jaar hebben ruim 200 
buurtgenoten van de optredens in negen gastvrije 
huiskamers genoten. Hieronder impressies van 
enkele bezoekers in tekst en foto.

Te gast bij Desiree Vervuurt en Peter Curwiel
Jongerenkamer, met Janna Corbeij, Dido 
Curwiel en Kerijn en Siebe Willemse

Een nieuw initiatief in deze zesde editie van CBJB 
was de Jongerenkamer. Een viertal jongeren uit 
de buurt kreeg de kans om wijkgenoten te laten 
zien waar zij zich zoal op creatief gebied mee 
bezig houden. Na een warm welkom door Peter 
Curwiel en Desiree Vervuurt gaven de jongens 
en meiden blijk van hun ontluikend talent. Kerijn 
bracht zelfgemaakte beats ten gehore, Siebe toonde 
een aantal van zijn humoristische filmpjes die op 
zijn Instagram account ‘Zeiknat’ te zien zijn, Dido 
speelde een aantal prachtige klassieke stukken op 
de vleugel van onder anderen Einaudi en Janna 
speelde op de ukelele en de elektrische gitaar mee 
met songs van Rixton en Twenty One Pilotes. Het 
was een mooie, grappige en inspirerende aanvulling 
op het totale aanbod van CbjB en zeker aan te 
bevelen voor de komende editie!
Loes Corbeij

Te gast bij Wietske en Gert Kramer
21 Kamer, met Lenneke en Marloes van Rooij 
en Ties Oosterman

De organisatie van CbjB vroeg me mijn eigen vlees 
te keuren; dat kan natuurlijk geen eerlijke recensie 
opleveren… Samen met Ties Oosterman (zang en 
gitaar) vormden mijn dochters Lenneke (zang) en 
Marloes (gitaar en zang) een gelegenheidstrio dat in 
wisselende samenstelling popliedjes ten beste gaf. 
Dat ging ze goed af, ook vanwege de afwisseling 
tussen meer mainstream repertoire (Lenneke en 
Marloes) en wat alternatievere muziek en country 
(Ties). Ties heeft een mooie snik in zijn stem die 
goed past bij countrymuziek. If it hadn’t been for 
love (Steel Drivers) kreeg een stuwende, doorleefde 
uitvoering. Marloes ontroerde met Ruimtevaarder 
(Kommil Foo). Lenneke en Marloes hielden Can’t 
help falling in love van Elvis mooi klein. Links van 
me neuriede iemand mee.
Martin van Rooij

Te gast bij Marieke en Gerard de Nooij
Concert Ilen Mer, met Nils van der Slikken

Wow, wat een sound. Zelf noemen ze het Electro 
Pop. Waar lijkt het op? Ik dacht meteen aan Kate 
Bush. En niet alleen door de prachtige stem van 
Merit Visser, maar ook vanwege de sound. Ilen Mer 
brengt ons een optreden waar het enthousiasme van 
afdruipt. Ze spelen muziek van hun beide albums 
en delen met ons de prachtige herinneringen bij de 
songs.
Heel begrijpelijk dat na afloop de CD’s goed 
verkocht worden. En ik heb een deal met ze 
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gemaakt door geen korting op de CD’s te nemen. 
Ze hebben beloofd dat als ze straks wereldberoemd 
zijn, ze nog steeds naar Cultuur bij je Buur komen! 
En dan brengen ze ook wat verlichting mee, zodat 
we de passie op de gezichten goed kunnen zien. 
Intussen kun je ze gewoon beluisteren op Spotify.
Ruud Mooren

Te gast bij Joke en Bram Leenhouts
Hart en Ziel Muziek, door Joke Leenhouts en 
Frits van der Meulen

Joke en Frits hebben niet de gemakkelijkste 
muzikale weg gekozen. Frits speelt op dwarsfluit 
muziek geschreven voor zang en arpeggione. De 
arpeggione is een kruising tussen de gitaar en de 
cello, zo vertelde Frits en liet de foto bij het publiek 
rondgaan. Al snel worden we meegenomen door de 
prachtige klanken van vleugel en fluit.
Wij zijn geen kenners van de muziek en vallen 
genadeloos door de mand als de muziek even stopt 
en we met z’n allen spontaan beginnen te klappen. 
Joke en Frits laten zich niet van de wijs brengen en 
gaan onverstoorbaar verder. Nou ja, met een kleine 
grijns dan.
Een prachtig optreden en mogelijk dat volgende 
keer een paar sterke mannen de vleugel een kwart 
slag kunnen draaien zodat Joke niet helemaal achter 
de vleugel verstopt zit. Dan kunnen we niet alleen 
het mooie pianospel horen, maar ook nog zien!
Ruud Mooren

Te gast bij Akane Komori en Henk Pomp
Brahms, Schubert, Seiber door familie Woltjer 
en Niek Duiven

Vanaf de eerste noten blijkt de kwalificatie 
‘amateurmuziek’ niet echt van toepassing op 
dit concert. De familie Woltjer heeft de nodige 
vlieguren gemaakt en musiceert op hoog niveau. 

Vader Reinout (klarinet), dochter Fransien (cello) 
en Niek Duiven, de ‘pianist van Gijzenrooi’, openen 
met een deel uit het klarinettrio van Brahms. 
Veeleisende muziek die gloedvol wordt gespeeld. 

Knap werk. Dan volgen drie liederen van Mátyás 
Seiber, gezongen door moeder Geertrui. Voor de 
zangeres noch het publiek gemakkelijk repertoire. 
Kortom: een gedurfde programmering. Het slot is 
voor een van de laatste liederen van Schubert: Der 
Hirt auf dem Felsen, een dertien minuten durende 
mini-opera met fraaie vraag- en antwoordspelletjes 
tussen zangstem en klarinet. Het applaus was dik 
verdiend.
Martin van Rooij

Te gast bij Rita Petit en Gert Schuler
De rebellen van Bologna door Jan de Becker, 
regie José Cruijsberg

Na elk jaar weer enthousiaste verhalen gehoord te 
hebben van medebewoners, dit jaar toch maar eens 
zelf besloten te gaan kijken bij Jan de Becker. En 
ik kan niet anders zeggen, dan dat hij me van de 
eerste zin tot de laatste zucht heeft weten te boeien. 
Zelfs onze jongens van 13 en 14 hebben regelmatig 
moeten lachen. Maar wat wil je ook, wanneer er 
zonder schaamte gesproken wordt over “stront 
gooien”.



Knap hoe Jan het voor elkaar krijgt om zo geniaal 
de verschillende karakters neer te zetten. En dit 
zonder attributen maar enkel met zijn eigen lijf en 
stem.
Dunja & Remko Koeneman (foto)

Te gast bij Petri en Jan van Stratum
Liederen van Willem Wilmink door Stanza 
met Erik van Dijck

Elk jaar is onze veelzijdige buurtbewoner Erik 
van Dijck weer aanwezig met een van zijn bands. 
Ditmaal mocht Stanza ons weer vermaken. Na, 
in eerdere edities ‘Bram Vermeulen’ en ‘Belgische 
Helden’ te hebben gespeeld, was het nu de beurt 
aan een mooi eerbetoon aan Willem Wilmink.
Stanza heeft het fantastisch voor elkaar gekregen 
om de mooie teksten van Willem Wilmink op 
muziek te zetten en aan ons ten gehore te brengen. 
De klassieker ‘Adieu Café’ (alleen in de laatste 
verlengde editie), zorgde ervoor dat het hele 
publiek volmondig mee ging zingen. Een mooie 
afsluiting van de avond en van alweer de zesde 
editie van Cultuur bij je Buur.
Dunja & Remko Koeneman (foto)

Te gast bij Petra van Knippenberg en Hans 
van Eck
Van Morrison Tribute door Ready2Play met 
Jan Verschueren.

In de sfeervolle huiskamer van Petra en Hans 
treden Jan Verschueren en Peter van den Hurk 
op met liedjes van de Noord-Ierse zanger en 
tekstschrijver Van Morrison. Zij hebben aangepaste 
arrangementen gemaakt voor toetsen, zang en 
gitaar. De bekende liedjes van Van Morrison 
klinken ingetogen. Brown Eyed Girl, Have I Told 
You Lately en Crazy Love laten de luisteraars 
wegdromen op de gevoelige melodieën en mooie 

teksten. Jan noemt het een klein optreden (in 

vergelijking met het muzikale geweld van zijn 
band Go Rome) maar het is vooral erg poëtisch. 
Fantastisch.
Greetje Heijmans, foto Loes Corbeij

Te gast bij Anja en Kavé Kianush
En wat dan nog door Trio Mari de Bijl
Ondanks zijn keelontsteking, wisten Mari en zijn 
muzikanten ons te verrassen met een heerlijk 
programma vol grappige Brabantse liedjes. 
Bijgestaan door de gitarist die zich deze avond 
waagde aan het zingen van het openingsliedje, was 
Mari helaas genoodzaakt zijn eigen nummers te 
playbacken. Nou, daar kon Milli Vanilli nog wat 
van leren.

De gedichtjes tussen elke liedje door, wel live 
voorgelezen door Mari, waren helemaal geweldig. 
Soms kort maar heel krachtig, soms met een 
dubbelzinnig slot. Maar in ieder geval elke keer 
weer zeer vermakelijk. De geluidsman nam het 
slotlied voor zijn rekening en kreeg heel het publiek 
mee met zijn vertolking van ‘Somewhere between’ 
van ‘the Tumbleweeds’.
Kortom, toch nog een geslaagd optreden.
Dunja & Remko Koeneman (foto)
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Terugblik op kerst.



Beste mensen,

Tijdens de bezorging van het Zegje werd ik 
aangesproken door de bewoner van Meerbergsven 
36. In Zegje nr.102 stond een artikel over 
hangouderen bij de vijver. Daar stond een foto en 
vermelding in van Cees met zijn teckel Saar. Nu 
hebben ze Saar in moeten laten slapen, en Cees is 
daar, begrijpelijk, nogal droevig over. Zijn vraag is of 
het misschien mogelijk is om een kleine vermelding 
te plaatsen in het volgende Zegje. 

Groetjes Wilmy Pijpers. 
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