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Lampionnen
10 november is er weer lampionnen 
optocht voor klein en groot. Loop mee! Al 
is het maar voor de chocolademelk.

Zowel Gijsz als Tauros vinden dat alle 
straten in Gijzenrooi een voogd zouden 
moeten hebben.

De Burendag komt er weer aan. Op 22 
september. Aanmelden via website of 
Zegje.
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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

Burendag Zondag 22 september Buurtven

Lampionnenoptocht Zondag 10 november Verzamelen Bunderkensven 29

Kerstboomontsteking Vrijdag 13 december Buurtboom Diepmeerven
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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 en/of 2020 én uw adres.

Na een geweldig succesvol Midzomeravondfeest voor jong en oud 
zijn we al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de Burendag 
op zondag 22 september. Tijdens de evaluatiebijeenkomst met de 
vrijwilligers van de Midzomeravond bleek dat we als bewoners onze 
handen vol hebben aan de organisatie van één zo’n evenement. En 
dat het dan niet meevalt om weer nieuwe vrijwilligers te vinden voor 
de Burendag. Vandaar dat we dit jaar het programma hebben beperkt 
tot activiteiten op het Buurtven en dat we dus niet de wijk uitgaan 
voor een fietstocht, een speurtocht of een wandeltocht. Misschien 
moeten we eens nadenken over een andere invulling van de Burendag 
in september. Een ‘huttenbouwdag’? Of een ‘opruimdag’ voor onze 
schuurtjes of voortuintjes? Of alleen maar gezellig koffie drinken?

Voor de maand november staat er in ieder geval een ‘opruimdag’ 
gepland in de bosgordel tussen Gijzenrooi en Riel. In het artikel 
van José in dit Zegje leest u daar meer over. En Gijsz is ook 
aan het opruimen geslagen, het doet hem goed lezen wij. De 
lampionnenoptocht gaat vast ook weer veel deelnemers trekken. 
Geweldig om te zien hoe onze buurtgenoten steeds opnieuw zaken 
willen aanpakken om Gijzenrooi aantrekkelijk te houden. En hoe zij dat 
ook steeds samen willen doen. Een wijk om trots op te zijn.

Greetje Heijmans



“Hier wist ik helemaal niets van!”
……..en dat was precies de bedoeling!

Samen met een aantal buurtgenoten heeft het wijkkoor De Boomklevers Truus van Vessem 
donderdagavond 5 september verrast met een heuse serenade voor haar 80e verjaardag. 
Erik van Dijck had hiervoor een mooie, toepasselijke tekst voor het lied geschreven. Onder leiding van Elly 
Admiraal hebben we dit speciale lied voor Truus gezongen. Het hele koor had zich die avond stilletjes voor 
haar huis opgesteld. Het was voor haar dan ook een grote verrassing, zodat we regelmatig deze spontane 
kreet van haar konden horen.

Truus, die al vele jaren als vrijwilliger 
onvermoeibaar betrokken is bij bijna 
alle activiteiten in de wijk, wilden we 
op haar 80e verjaardag extra in het 
zonnetje zetten.

We wensen Truus nog vele mooie, 
gezonde en actieve jaren in Gijzenrooi!

3www.gijzenrooi.nl
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Stapjes naar vrede
Dat is de titel van een vredesprogramma 2019 
waarvan het Platform voor Levensbeschouwing 
en Vrede regio Eindhoven in samenwerking 
met de stichting Vredesburo Eindhoven de 
initiatiefnemers zijn. Het programma telt meerdere 
programmapunten. Zie voor alle informatie www.
stapjesnaarvrede.nl
Het gehele programma speelt zich af voor, tijdens 
en na de nationale vredesweek in september.

Dus bekijk de website www.stapjesnaarvrede.nl. En 
blijf regelmatig kijken, want hij is voortdurend in 
ontwikkeling, omdat hij een proces weergeeft dat in 
ontwikkeling is.

Doe mee!
Graag tot ziens, te beginnen op 31 augustus!
De initiatiefnemers

AED beschikbaar op 
Schaapsloopven 41

Er is weer een AED geplaatst in onze wijk, dit 
keer op een heel belangrijke plek, namelijk recht 
tegenover de ingang van het Buurtven. Deze AED 
hangt naast de voordeur en is altijd beschikbaar: 
je hebt er geen aparte sleutel voor nodig. 

Als nu iemand tijdens een van de activiteiten die 
we organiseren op het Gijzenrooise Buurtven een 
hartstilstand krijgt, kan dit apparaat het hartritme 
weer herstellen. Een AED bevat twee elektroden die 
je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. 
Als dat is gebeurd analyseert de AED het hartritme 
en krijg je precies te horen wat je moet doen.



Takkenrillen maken
(Vervolg op een artikel in het vorige Zegje

over het maken van takkenrillen)

Onlangs heb ik weer contact gehad met Frank Verhagen van de gemeente Eindhoven en Mari de Bijl van 
het Brabants Landschap voor het maken van de takkenrillen in onze bosgordel.
Frank Verhagen is de verantwoordelijke man voor onder andere het onderhoud van deze bosgordel. 
Volgens Mari de Bijl is de maand november het beste om takkenrillen te maken. In die maand verstoren we 
de bosbewoners het minst.

Daarom is gekozen voor zaterdag 23 november.
Aanvang: 10.00 uur
Verzamelen aan het einde van het Hasselven, bij het houten hek.

Meebrengen: 
• Goed humeur
• Dikke tuin- of werkhandschoenen
• Kleine takkenschaar en/of grote takkenschaar, als je die hebt
• Eventueel spanzaag of ander soort zaag
• Stevige schoenen aan, die goed schoon te maken zijn
• Een hamer om stokken in de grond te slaan om de rillen bij elkaar te houden

We gaan starten met het opruimen van het eerste stuk bos. Waarschijnlijk hebben we daar onze handen 
aan vol. Het gaat om het stukje bos dat je tegenkomt als je na het hek aan het einde van het Hasselven het 
eerste pad links neemt; het stuk bos wat we gaan opschonen ligt dan aan je rechterhand. Hier liggen al ’n 
paar rillen. Dit stukje bos is helemaal omgeven door zandpaadjes.

We gaan eerst het dode hout omzagen. Hierbij helpt iemand van de gemeente ons met een kettingzaag. De 
echte dikke bomen die in dit stuk staan en die eventueel moeten verdwijnen, worden al eerder omgezaagd 
door de gemeente. Als we snel klaar zijn met dit stuk, dan gaan we eventueel verder met het daaraan 
grenzende stukje bos. Dat ligt helemaal aan onze rug en onze spieren… of die nog mee willen werken!
Ik denk dat het niet verstandig is om kleine kinderen of honden mee te nemen om hier te helpen. Er liggen 
ook grote zware takken die wel eens de verkeerde kant op kunnen zwiepen.

Voor frisdrank en koek wordt gezorgd.

Dan nog een dringend verzoek van Frank 
Verhagen van de gemeente Eindhoven; 
beschouw deze bosgordel niet als een 
dumpplek voor tuinafval! Daar zijn de 
groenbakken voor.
Overigens heeft het Brabants Landschap 
banken en een tafel geplaatst tussen 
de weilanden achter Stal de Groof. Een 
prachtig plekje om uit te rusten of te 
picknicken. 

Als je mee wilt helpen met het maken van 
de takkenrillen kun je je opgeven via mijn 
mailadres:
jjboomkoggel@gmail.com

Alvast bedankt en we maken er een fijne dag van!
José van den Boom
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KLAPROZEN EN BIJEN 
OPGEOFFERD

Eind juni zijn er in Gijzenrooi op grote schaal 
bloemrijke graanvelden gemaaid die druk bezocht 
werden door bijen, hommels en een veelvoud 
aan andere insecten. Alles is in een paar dagen 
tot direct boven de grond gemaaid en afgevoerd. 
De velden liggen er kaal bij. Een aantal insecten is 
ternauwernood aan de dood ontsnapt en zij vliegen 
er nog troosteloos rond.

Ecologen, biologen, natuurkenners 
en natuurliefhebbers pleiten voor herstel van 
de insecten- en bijenstand. Bijen zorgen voor 
bevruchting van gewassen en insecten zijn 
noodzakelijk voor de vogelstand. Geen bijen, geen 
bevruchting van de fruitbomen en geen insecten, 
geen voedsel voor de vogels.

Ook de schuilplaatsen van overige bewoners van 
deze graanvelden zijn met de grond gelijk gemaakt 
en bewoners verdreven!
Lezing 0.0: de eigenaar laat weten dat de oogst 
mislukt is (te geringe opbrengst in de aar), waarna 
besloten is alles vroegtijdig te maaien, waardoor de 
oogst alsnog gebruikt kan worden als geitenvoer. 
Er is behoorlijk geïnvesteerd dus er moet toch iets 
uitkomen!

• Men had het ook liever anders gewild.
• Weer gaat economie boven ecologie!

• De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring 
plaats gevonden op het erf van de boer.

• Liever geen bloemen!

Sterkte met het verlies van deze dierbaren.
Frans Joosten



Interview met 
Yvonne van Deelen 

over de Wereldwinkel
Eindhoven

Op zaterdag 3 augustus om 14:00 uur leidt 
wijkbewoonster Yvonne mij rond in de 
Wereldwinkel op Hoogstraat 275, nét buiten de 
rondweg. Zij is daar vrijwilligster en tevens is 
zij penningmeester van de Stichting Fair Trade 
Eindhoven.

Ze wil de mensen graag attent maken op deze 
winkel, waar je leuke, originele cadeautjes/cadeaus 
kunt vinden, niet oubollig! Ter voorbereiding van 
dit artikel keek ik op de site en was snel verdiept 
in de beschrijving, al dan niet aangevuld met een 
kort filmpje, van de diverse producten. Wat me 
bijvoorbeeld is bijgebleven, is dat er papier wordt 
gemaakt van olifantenpoep; als je je realiseert dat 
een olifant volgens het filmpje 180 kg planten 
eet per dag, dan snap je dat dat een interessante 
uitdaging is!

Het idee achter de Wereldwinkel is fair trade. 
Eindhoven is sinds 2011 een fairtradegemeente, en 
voldoet zodoende aan een aantal criteria. Kijk op 
www.fairtradegemeenten.nl en je komt er meer 
over te weten, ook vind je daar het beleidsplan voor 
2018/2019.

Naast de exploitatie van de Wereldwinkel 
organiseert de Stichting Fair Trade veel activiteiten 
op basis van mondiaal burgerschap en de in 2015 
door de VN (Verenigde Naties) geformuleerde 
global goals (17). Er zijn fairtrademaaltijden 
waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. 
Een paar keer per jaar zetten diverse stichtingen 
als Amnesty International, Talent Foundation, 
Anak-anak-Lombok-Timur,  Kobane (stad in Syrië), 
Kwataniza en anderen een kraam in de winkel 
om zich aan het publiek te presenteren. Diezelfde 
ruimte wordt 4 x per jaar verhuurd aan Sari om 
kleding te showen en te verkopen. Er is vintage-
kleding te koop (kan iedereen brengen als het heel 
en schoon is). Op dit moment is men bezig met een 
textielproject: hergebruik van textiel dat anders 
weggegooid zou worden. Er worden knuffels en 
kussens van gemaakt voor een goed doel. In de 
wijkcentra worden er eenvoudige kledingstukken 
en tassen van gemaakt. 
En er wordt een mini-musical in de wijkcentra, 
waaronder het Akkertje, voorbereid. Scholen 

worden benaderd en het is de bedoeling dat 
kinderen zelf de decors bouwen, kleding ontwerpen 
en liedjes leren. Het geheel wordt ondersteund 
door een designer en een verhalenvertelster/
theatermaakster. De ‘try-out’ is op 9 oktober in de 
Wereldwinkel.

De VN wil de 17 global goals in 2030 bereikt 
hebben, zoals bijvoorbeeld schoon water voor 
iedereen op deze wereld. Voor een compleet 
overzicht van deze doelen: www.un.org. Zelf kun 
je ook hieraan werken door bijvoorbeeld korter of 
minder vaak te douchen, apparaten te ‘unpluggen’, 
afval te scheiden, meer de fiets i.p.v. de auto te 
pakken. TU-studenten hebben in dit kader een 
slimme, interactieve vuilnisbak ontworpen. 
Als bedrijf kan men kerstpakketten laten verzorgen. 
In de winkel zijn cadeaubonnen te koop. 
De Wereldwinkel heeft n.a.v. tips van publiek op 
een brainstormavond ook een mooie eigen brochure 
met global goals uitgebracht. Deze brochure is op 
de website van de wereldwinkel te vinden.
Yvonne vindt het leuk om hier te werken. Zo kan 
ze ‘iets betekenen voor de wereld’, samen met een 
groep betrokken mensen.

Ik bedank haar en neem afscheid van haar en haar 
jonge collega. En stap met wat ingrediënten voor 
het avondeten de winkel uit. 

Marijke Cornelissen

7www.gijzenrooi.nl



HET GIJZENROOISE ZEGJE8

Buurtquiz Gijzenrooi 22 september
Op zondag 22 september tijdens de Burendag is er op het Buurtven van 14.30 uur tot 16.30 uur een heuse 
pubquiz, een buurtquiz waaraan iedereen uit Gijzenrooi vanaf 12 jaar kan deelnemen. We spelen met 
teams van maximaal 5 personen. 

Deelname is gratis 
De vragen zijn gevarieerd en verdeeld over een aantal rondes. Vanzelfsprekend zullen ook een fotoronde 
en een muziekronde niet ontbreken.

Dus ga aan de slag: stel je team samen met familie, vrienden of buren en 
verzin een leuke teamnaam. En wie weet gaat jouw team straks met de 
eerste prijs naar huis.
Om alles goed te kunnen voorbereiden, willen wij graag weten op 
hoeveel deelnemers wij kunnen/moeten rekenen. Meld je daarom vóór 
15 september aan en vermeld daarbij de naam van je team en het aantal 
deelnemers.

Aanmelden via pubquiz@gijzenrooi.nl.



Burendag zondag 22 
september vanaf 13.30 uur

Gezellig eerst samen koffie, thee of iets fris, met een 
lekker stuk vlaai en dan gaat het beginnen. 

Allereerst voor de kleinsten: poppenkast Pluim.

13.45 – 14.15 uur: Poppenkast: Jan Klaassen en 
Katrijn nemen je graag mee op avontuur!

Poppenspeelster Annemieke Brouwers speelt 
interactieve poppenkast. Dat is een belangrijk 
element in haar poppenkast en maakt iedere 
voorstelling uniek.  Zij volgde de Jan Klaassen 
Academie in Amsterdam om zich in dit traditionele 
poppenspel te verdiepen. Jan Klaassen is de grote 
held in de poppenkast. Hij leidt een vrolijk leven, 
beleeft vele avonturen en wat er ook gebeurt, Jan 
Klaassen brengt samen met zijn publiek alles tot 
een goed einde. Ondanks haar mooie jurk heeft 
Katrijn de broek aan in de poppenkast en dat is ook 
wel nodig met zo’n echtgenoot. Buurman Boef, de 
buurman van Jan Klaassen, doet zijn naam eer aan. 
En misschien zien we Meneer Agent , Kokkie of 
Baby Jantje ook wel even. Vanaf 3 jaar.

13.30 – 17.00 uur: sumo-worstelen voor kinderen 
van 7 tot 16 jaar

Laat twee kinderen de bekende dikke opblaasbare 
pakken aantrekken, een valhelm opzetten en elkaar 
op de grond proberen te werpen en het wordt 

gegarandeerd een succes. Het is leuk voor de 
deelnemers en leuk voor de toeschouwers. Door 
de dikke pakken is het moeilijk om je evenwicht 
te bewaren. Let op: het sumo-worstelen kan alleen 
doorgaan als we permanent toezicht kunnen 
regelen. Wilt u wel een half uurtje toezicht houden, 
stuur dan een mail naar sumo@gijzenrooi.nl

14.30 – 16.30 uur: voor het eerst op onze burendag: 
de grote buurtquiz. 

Onze actieve buurtbewoners Jos en Albert zijn al 
wekenlang met een klein team bezig om de mooiste 
vragen te bedenken. Lees hun toelichting elders 
in dit Zegje. Aanmelden in teams, maximaal 5 
personen, vanaf 12 jaar.

14.30 – 16.30 uur: kinderactiviteiten

Corinne en Michelle verzorgen tijdens de quiz 
voor de jongere kinderen een workshop sieraden 
maken met gekleurde elastiekjes. Er is plaats voor 
maximaal 20 kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Simone organiseert een wedstrijd ‘torenbouwen’ 
met bamboe en elastiekjes: wie bouwt de hoogste? 
Bedenk de slimste aanpak om meters hoog te 
komen.

17.30 – 18.30 uur: barbecue verzorgd door 
keurslager Verberne

9www.gijzenrooi.nl
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Bravoflex, 
busvervoer op afroep 

van halte tot halte
Nu het reguliere busvervoer in onze 
wijk steeds minder wordt, is de 
busmaatschappij met een nieuwe 
service begonnen; BravoFlex. Via een 
app kun je busvervoer bestellen direct 
van een bushalte naar een andere 
bushalte zonder overstappen. Je kan 
ook telefonisch een rit boeken, via 
nummer 088 600 09 69 (je betaalt voor 
dit telefoonnummer je gebruikelijke 
belkosten).

Tijd voor een test…
We downloaden de app, maken een 
account aan en bestellen onze eerste 
rit. Van bushalte Bunderkensven naar 
WoensXL. Via de app zien we dat 
chauffeur Farshid ons komt halen, over 
een paar minuutjes. Zodra we bij de 
halte staan, komt een elektrische auto van Bravoflex 
voorrijden en stappen we in. We kunnen zowel 
met de OV-chip als met pin betalen. Of we hadden 
vooraf in de app via iDEAL kunnen betalen. Farshid 
brengt ons rechtstreeks naar de bushalte WoensXL 
en hij rijdt keurig en rustig. We zijn de enige 
passagiers. 

Na onze afspraak is het tijd voor de terugreis. We 
maken wederom een rit aan in de app en binnen 5 
minuten komt ene Nico voorrijden met een busje, 
dat is snel! Ook hier gaat het op rolletjes. Er rijden 
in totaal 6 chauffeurs rond. Wij vonden het een hele 
prettige ervaring en zeker een uitkomst voor de 
tijden dat er geen bus in de wijk rijdt!

Maarten Verboord

Vreemde eikels aan het 
Diepmeerven
Onlangs zagen we rare eikels liggen op de stoep langs 
het Diepmeerven.

Ze zijn nogal vervormd. Weet iemand hoe dit komt?
Graag uw antwoord sturen naar communicatie@
gijzenrooi.nl

José van den Boom

Zoals altijd met het beste vlees (runderburger, gare 
kipspies en gemarineerde speklap) of met heerlijke 
vleesvervangers voor de vegetariërs onder ons. 
Natuurlijk met saus, stokbrood en crispy salade. 
Aanmelden met het aanmeldingsformulier in dit 
Zegje, of digitaal via de website www.gijzenrooi.nl.



Tuintips van de 
Buurman

Een makkelijk tuinontwerp: 
veel plezier voor weinig 

inspanning
Veel mensen zien tuinieren als een last, waar ze 
geen tijd voor hebben of willen maken. Dat is 
jammer, want een verzorgde tuin verhoogt het 
aanzien (en de waarde) van uw huis... en ook van 
de rest van de straat/buurt. Tevens kan een tuin 
insecten en vogels aantrekken, en een verlengstuk 
van de woonkamer zijn, waar men graag in 
vertoeft. Tuinieren is ook rustgevend, en wordt 
steeds vaker aanbevolen voor mensen met stress.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het 
vrij gemakkelijk om een mooie en onderhoudsarme 
tuin te hebben, mits de juiste beplanting wordt 
gekozen. 

Hieronder zijn enkele tips:
• Als u een gazon niet per se wilt hebben (bijv. 

voor spelende kinderen), overweeg dan om het 
achterwege te laten...of kies voor een kleiner 
grasoppervlak. Grasonderhoud is één van 
de meest tijdrovende activiteiten in een tuin 
(denk aan regelmatig maaien, randen knippen, 
bemesten), gras vraagt veel water bij droog 
weer, en gras is gevoelig voor allerlei ellende 
zoals onkruid, engerlingen, mierennesten en 
hondenurine. 

Alternatieven zijn:
• Grotere beplante borders (ook evt. 

“eilandborders”);
• Gebieden met lage grondbedekkende planten, 

zoals Goudaardbei (waldsteinia ternata), 
Maagdenpalm (vinca minor) of Purperklokje 
(heuchera);

• Gebieden met hogere vakbeplanting, zoals 
Laurierkers (kleine prunus laurocerasus) of 
Cotoneaster;

• Looppaden/banen van boomschors en/of grind 
(op worteldoek).

Deze aanpakken kunnen het beste in combinatie 
worden gebruikt om een gevarieerd effect te 
realiseren.
• Kies voor een border/zone van groenblijvende 

heesters: over het algemeen vergen die minder 

onderhoud dan bladverliezende planten, en uw 
tuin blijft dan ook in de winter mooi. Er zijn 
veel groenblijvende heesters die het in onze 
zandgrond goed doen, zoals:
• Klein: Azalea, Schijnhulst (osmanthus), 

Kleine Sneeuwbal (viburnum davidii), 
Kardinaalshoed (euonymus), Hemelse 
Bamboe (nandina domestica), Leucothoe, 
Skimmia, Lavendel.

• Groter: Rhododendron, Hulst (ilex), Grote 
Sneeuwbal (viburnum tinus), Portugese 
Laurier (prunus lusitanica), Olijftwijg 
(eleagnus), Laurierkers, Broodboom 
(aucuba japonica).

• Sommige van deze planten vergen zure 
grond (staat op het etiket), dus meng 
tuinturf door het plantgat voor mooie 
resultaten. Tuinturf is goedkoop, en is bij 
elk tuincentrum verkrijgbaar (in zakken). 

• Plaats evt. enkele hogere (bladverliezende) 
“pronkplanten” hier en daar tussen de 
groenblijvende planten, om de tuin een 
hoogteaccent te geven. Goede voorbeelden 
zijn Hibiscus, of een kleine boom zoals een 
Japanse Esdoorn (acer palmatum) of Japanse 
Zuilkers (prunus serrulata amanogawa). Een 
Vlinderstruik (buddleja) kan ook gebruikt 
worden, maar snoei die elk voorjaar flink terug 
(tot ca. 30 cm boven de grond) om verwildering/
vormverlies tegen te gaan.

• Oude favorieten: 
• Tenzij ze een hobby van u zijn, vermijd 

onderhoudsintensieve planten zoals rozen, 
fruitbomen en Buxus; deze planten o.a. 
zijn erg gevoelig voor ziektes. Een goed 
alternatief voor Buxus is Japanse Hulst (ilex 
crenata).

Deze tuin lijkt qua basisopzet op die van de eerste foto, behalve dat 
er voor bestrating is gekozen i.p.v. gras. Het ontwerp is speels door 
het gebruik van kleine hoogteverschillen, en een grillige terrasvorm.

11www.gijzenrooi.nl



HET GIJZENROOISE ZEGJE12

• Hortensia’s zijn erg mooi, maar plant 
ze alleen op een plek waar ze niet in de 
middagzon staan, en geef ze in de zomer 
veel water, anders hangen de bladeren, en 
verwelken de mooie bloemen sneller. 

• Als u Lavendel wilt, snoei die dan elk jaar 
na de bloei flink terug, om vorming van 
houtige takken tegen te gaan...zo krijgt u 
een rijkere bloei en mooiere vorm.

• Geef alle nieuwe planten en bomen regelmatig 
water in hun eerste jaar...daarna vergen ze 
minder aandacht.

• Strooi twee keer per jaar korrelmest (maart en 
juni) rondom uw planten.

Veel plezier in uw mooie tuin!

Buurman

Muna 

Bij de bushalte waar ik langs liep, stond een 
jonge vrouw. Ze droeg een mooie hoofddoek en 
moderne Nikes in bijpassende kleur. Ze pasten 
goed bij elkaar. In haar hand hield ze een tas waar 
slordig een paar schriften uitstaken, compleet met 
ezelsoren. Ze lachte verlegen toen ze zag dat ik 
ernaar keek, en probeerde de schriften wat verder 
de tas in te duwen. Het had een averechts effect: 
een van de schriften viel uit de tas en kwam op de 
stoep terecht. Ik pakte het op en bij het teruggeven 
zag ik dat er ‘Taaloefeningen’ en haar naam, 
Muna, op de kaft stond. Ik las het hardop, en 
keek haar vragend aan. In rammelend Nederlands 
vertelde ze dat ze net van haar taalcoach afkwam. 
‘Taalcoach, wat is dat voor iemand?’ vroeg ik 
nieuwsgierig. Ze legde uit dat hij haar hielp 
bij het leren van Nederlands. ‘En’, voegde ze 
eraan toe, ‘ook met de voorbereiding op het 
inburgeringsexamen’.  

Taalcoach, inburgeringsexamen, het was de wereld 
van de nieuwkomers in Nederland, een andere 
wereld dan de mijne, realiseerde ik me. 

We stonden naast elkaar voor het bushokje; lijn 
12 naar de stad liet op zich wachten. ‘U woont 
hier mooi, allemaal mooie huizen, en het is hier 
zo schoon’ zei ze, ervan uitgaande dat ik hier 
woonde. Dat laatste, dat het hier ‘zo schoon’ was, 
deed me denken aan het project ‘adopteer een 

straat’ dat in Gijzenrooi  loopt. Ik legde het uit. 

Ze keek me nadenkend aan, was even stil, en toen 
zei ze, een zucht slakend (ik pas de zinsbouw iets 
aan): ‘waar ik vandaan kom, is het niet schoon op 
straat. De mensen krijgen geen tijd om rommel op 
te ruimen’. ‘Krijgen of hebben de mensen er geen 
tijd voor?’ vroeg ik, ervan uitgaande dat ze de twee 
woorden misschien door elkaar haalde. Maar nee, 
ze bedoelde het wel degelijk zo. ‘In Mogadishu 
is het te gevaarlijk om lang op straat te zijn, dus 
ook om afval op te ruimen en weg te brengen’. 
Ze kwam uit Somalië dus, een somber voorbeeld 
van een land dat geteisterd wordt door geweld 
en droogte, waardoor er o.a. grote hongersnood 
bestaat. 
 
De bus kwam en bij het instappen lachte ze 
nog eens naar me, niet verlegen nu, maar erg 
vriendelijk. Ze liet me bedremmeld achter.  
Een straat adopteren, wat een luxe… 
 
Tauros

In deze tuin is het grasoppervlak tot een minimum beperkt, door gebruik 
te maken van brede borders, met een combinatie van groenblijvende en 
bladverliezende planten. De kronkelende vorm doet de tuin groter lijken.



Een
geslaagde 

Midzomer-
avond

Op zaterdag 29 juni was het 
weer zover. De jaarlijkse Mid-
zomeravond in onze wijk op het 
Buurtven. De zon en een aange-
name temperatuur zorgden voor 
een geweldige ambiance voor dit 
prachtige buurtfeest.

Dit jaar was er voor het eerst 
een middagprogramma én een 
avondprogramma. Het mid-
dagprogramma begon om 17.00  
uur met een kinderdisco. DJ 
Koen Scholten zorgde voor een 
fantastische sfeer. Er stond ook 
een rommelmarkt voor en door 
kinderen in het programma ge-
pland, maar daarvoor was ken-
nelijk geen belangstelling.

Van 17.30 uur tot 18.30 uur was 
er een fietscross voor de jeugd, 
onderverdeeld in twee leeftijds-
categorieën. Gezien het aantal 
deelnemers van 23 mag dit een 
groot succes genoemd worden. 
Daarbij waren ook kinderen met 
een loopfietsje en een fietsje met 

zijwieltjes. Zij kregen allemaal 
een certificaat en de snelsten 
mochten nog een klein cadeautje 
uitzoeken.

Ondertussen was het etenstijd 
en vulden de kinderen hun 
magen met pannenkoeken, die 
zij zelf naar believen hadden be-
legd met stroop, bruine suiker, 
poedersuiker of jam of met alles 
samen. Voor de ouders waren er 
pizzapunten die ook gretig af-
trek vonden. Zodoende verlieten 
maar weinig mensen het terrein. 
Dit zorgde ervoor dat 

het middagprogramma en het 
avondprogramma mooi in elkaar 
over liepen.

Het avondprogramma begon 
om 19.00 uur met het knutselen 
van armbandjes, het maken van 
reuze luchtbellen en het gooien 
van natte sponzen door een zeil 
met gaten. Dat, hoe kan het ook 
anders, ontaardde in het elkaar 
nat gooien.

Het Ariëns Toneel verzorgde 
om 20.30 uur het Wagenspel “De 
gouden duim” over de betekenis 
van “slim zijn”. Zoals gebrui-
kelijk werd het stuk enthousi-
ast gebracht en door het steeds 
wisselen van pruik en dus ook 
personage bleef het boeiend 
om naar te kijken. De vraag is 
alleen of alle kinderen het toneel 
hebben begrepen en dat wil 
helemaal niet zeggen dat zij niet 
slim zijn.

Van 21.15 uur tot 23.30 uur speel-
de de groep Zoden Aan De Dijk 
de sterren van de hemel, zeer 
toepasselijk op deze Midzome-
ravond. Het duurde even maar 
naarmate de avond vorderde, 
waagden zich steeds meer men-
sen op de dansvloer.
De bar was tijdens het hele pro-
gramma goed bezet en bier, wijn 
en fris vloeiden rijkelijk.

13www.gijzenrooi.nl
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Dank aan de leden van de 
werkgroepen Midzomermid-
dag en Midzomeravond en de 
vele enthousiaste vrijwilligers 
die deze 
activiteiten mogelijk maakten. 
Door een uitstekende samen-
werking liep alles gesmeerd.

Jos van Dijk
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Buurtpreventie in 
Gijzenrooi
Naast prettig willen we natuurlijk ook 
allemaal graag veilig wonen in Gijzenrooi. 
Buurtpreventie draagt daar in belangrijke mate 
aan bij. In Gijzenrooi hebben we een groep 
lopers, de buurtpreventen, die u regelmatig kunt 
tegenkomen, herkenbaar aan hun gele hesjes. 

Aandacht voor woninginbraken tijdens de 
zomervakantie
Op woensdag 19 juni trokken, aanvankelijk in 
de regen, negen buurtpreventen door onze wijk 
om aandacht te vragen voor het voorkomen van 
woninginbraken tijdens de zomervakantie. Deze 
actie was onderdeel van de European Focus Day, 
een initiatief van de preventietak van de Europese 
Unie, om mensen optimaal bewust te maken van 
het feit dat tijdens de zomervakantie, wanneer 
veel mensen langere tijd van huis zijn, de kans op 
woninginbraken groter is. De campagne werd ook 
internationaal, nationaal en lokaal ondersteund via 
radio en tv, advertenties en billboards. Ook in onze 
wijk via het Zegje en de Facebookpagina “Vrienden 
van Gijzenrooi”. Tijdens de Midzomeravond 
werden flyers rondgedeeld.

In november Donkere Dagen Offensief
De actie was zeker geslaagd en zal in het najaar een 
vervolg krijgen. Van november tot en met februari 
vinden namelijk jaarlijks de meeste woninginbraken 
plaats. Daarom start per 1 november weer het 
‘Donkere Dagen Offensief’. Het doel van dit 
offensief is het tegengaan van stijging van inbraken 
in de wintermaanden. In overleg met onze 
wijkagent en de Boa’s van Stratum gaan we bekijken 
hoe we hieraan naast de normale loopronden 
concreet vorm en inhoud kunnen geven.

Wat kun je zelf doen om een inbraak te 
voorkomen?
• Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik 

tijdschakelaars en bewegingssensoren. Denk 
ook aan de bovenverdieping. En vergeet de 
buitenlamp niet. Inbrekers staan niet graag in 
het licht.

• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook 
als je alleen even boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.

• Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie 
komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan 
betekent een grotere kans om de inbrekers te 
pakken.

• Wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar 
zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk.

Buurtpreventieteam zoekt uitbreiding
Ondanks het feit dat het buurtpreventieteam 
Gijzenrooi dit jaar twee nieuwe lopers mocht 
verwelkomen, is het aantal lopers toch teruggelopen 
naar 24. Het buurtpreventieteam zou het fijn 
vinden wanneer de groep zou kunnen worden 
uitgebreid met actieve lopers. Hebt u belangstelling 
of wilt u nadere informatie stuur dan een e-mail 
naar gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.nl. De 
veiligheid van onze wijk is ook in uw belang.

Jos van Dijk
Coördinator buurtpreventie Gijzenrooi

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• Doe net alsof u thuis bent
• Laat binnen en buiten een 

lamp aan
• Zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!



Internationals
in de wijk

‘De taal spreken is het 
allerbelangrijkst’

Op het Midzomerfeest maak ik kennis met Fred 
en Edith en hun twee kinderen. Zij wonen pas een 
paar maanden in Gijzenrooi en het lijkt me leuk 
om ze een keer te interviewen in het kader van de 
serie over internationals in Gijzenrooi.  

Als ik op de afgesproken tijd bij hen kom, zit zoon 
Samuel van zes nog achter zijn bord avondeten. 
Bedachtzaam lepelt hij kleine hapjes naar binnen. 
Zoon Akongnwi van tien jaar is in zijn slaapkamer. 
Ik probeer eerst een beetje inzicht te krijgen in 
de tijd voordat Fred en Edith verhuisden naar 
Gijzenrooi, dat is ingewikkeld voor mij. Ze hebben 
elkaar leren kennen op de universiteit van Buea in 
Kameroen, daar studeerde zij bedrijfscommunicatie 
en hij natuurkunde. Maar Fred behaalde zijn 
master natuurkunde in Zweden en promoveerde 
in Nederland. Hij werkte twee jaar bij Océ Canon 
in Venlo, ging terug naar Kameroen en was daar 
huisman. Edith woonde drie maanden bij Fred in 
Nijmegen met Akongnwi en later nog eens een half 
jaar. Samuel is geboren in Nijmegen maar ging hier 
nooit naar school, omdat ze weer langere tijd terug 
waren in Kameroen. Dus de gezinstaal is Engels, 
Fred spreekt vloeiend Nederlands en Edith doet 
haar best om de Nederlandse taal onder de knie 
te krijgen. Het duizelt me. Maar op mijn vraag 
waarom ze nu in Nederland wonen is het antwoord 
helder: voor de toekomst van de kinderen! Het was 
een moeilijke beslissing: Edith had een goede baan 
in Kameroen, haar familie woont daar nog. Maar 
door de twee langere perioden dat Edith met Fred 
in Nederland woonde, wist ze ook hoe het leven 
hier zou zijn. En wat de toekomstmogelijkheden 
voor hun twee zoons zouden zijn: beter dan in 
Kameroen.

Voor Fred is het duidelijk: je moet de Nederlandse 
taal spreken. Op zijn werk bij ASML als ‘design 
engineer’ is Engels bijna vanzelfsprekend de 
voertaal, maar je moet de ‘smalltalk’ van de kantine 
echt beheersen wil je erbij horen. Daarom moet 
Samuel van zijn vader drie extra taaloefeningen per 
dag maken. Zoonlief spurt naar zijn slaapkamer 
om de bladen te halen: twaalf korte zinnetjes met 

korte begripsvragen over ‘in bad’ en ‘naar bed’. 
In september gaat Samuel naar groep drie van 
basisschool Beppino Sarto. Ook voor Edith is de 
taal nog een punt. Nederlands spreken is volgens 
haar een voorwaarde om een goede baan te krijgen. 
Als ze via websites solliciteert, wordt ze vaak snel 
gebeld maar “al na vijftien seconden” krijgt ze dan 
te horen dat ze iemand willen die ook Nederlands 
spreekt. Voor hen allebei is aanpassing en acceptatie 
vanzelfsprekend. “Als je niet in het systeem past, 
word je uitgespuugd” stelt Fred. Naast de uitdaging 
van de taal is er nog iets wat Edith oefent: fietsen op 
haar omafiets. Voor Fred is fietsen heel normaal. De 
snelste manier om dagelijks naar zijn werk te gaan. 

Maar voor Edith is het lastig: ze vertelt hoe Fred 
haar aanduwt, hoe moeilijk ze het vindt om haar 
evenwicht te bewaren en dat ze niet te hard wil 
gaan. Maar door zo langzaam te fietsen dreigt ze 
ook steeds om te vallen en dat maakt haar bang. 
In het bergachtige gebied van Kameroen waar ze 
gewoond heeft, is fietsen iets voor mannen. “Maar 
in Nederland moet je fietsen, iedereen doet het”. En 
dus wil ze het absoluut leren.

Van heimwee is geen sprake hoewel ze allemaal wel 
iets missen uit Kameroen: de familie, de bergen, de 
groenten en het fruit. De grote ruimte rondom het 
huis, waar volop gespeeld en geravot kon worden. 
“De tv was groter” voegt Samuel daar nog aan toe. 
Toch gaan ze het hier redden, daar twijfel ik geen 
moment aan; met zo’n positieve instelling wordt 
zelfs een verhuizing van Kameroen naar Gijzenrooi 
een te nemen hindernis.

Greetje Heijmans

17www.gijzenrooi.nl
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Lachebekjes, 
zoethouders, en een 
blije stappenteller
Begin dit jaar heb ik een straat in onze wijk 
geadopteerd, beste wijkgenoten. De procedure was 
onthutsend eenvoudig. Er bleken nog enkele straten 
beschikbaar, ik riep ‘doe mij er maar eentje’ en het 
was al geregeld. Sta me toe dat ik u even bijpraat. 
‘Adopteer een straat’ is een Eindhovens initiatief. 
Het idee is dat men een straat (of plein of park) 
kan adopteren, met de bedoeling om daarvan de 
leefbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld door het 
opruimen van zwerfvuil, of door het onderhouden 
van plantjes rond een boom. De gemeente verstrekt 
materiaal, zoals een afvalgrijper, handschoenen en 
plantgoed, en men kan aan de slag.

Volgens de website van het initiatief zijn er sinds 
de start van het programma al zo’n 350 straten 
in de stad door iemand geadopteerd. In ons 
goede Gijzenrooi heeft de wijkvereniging het 
initiatief krachtig omarmd en bijgevolg hebben 
bijna alle straten in onze wijk een adoptieouder. 
Toen ik hier voor het eerst van vernam was het 
me meteen zonneklaar: ik doe mee! Uit de aard 
van mijn bestaan ben ik nauw verbonden met het 
wel en wee van onze wijk. En als ik op die manier 
een bescheiden bijdrage kan leveren aan de 
leefbaarheid ervan, dan zal ik dat graag doen.
Bovendien is het best een aangename bezigheid. 
Ongeveer één keer per week doe ik een rondje 
door ‘mijn’ straat, gewapend met mijn afvalgrijper 
en een vuilniszakje. Ik ben even buiten, het verzet 
de zinnen, ik heb het gevoel iets 
nuttigs te doen en bovendien 
wordt mijn stappenteller er blij 
van. 

En ik kan u verzekeren: het stemt 
regelmatig tot enig gefilosofeer. 
Over hoeveel je opraapt tijdens 
één zo’n beurt, bijvoorbeeld, 
en over wat allemaal. Vrijwel 
iedere week levert mijn straat 
toch wel een prullenbakzakje vol 
met zwerfvuil op. En er zit van 
alles tussen. De altijd aanwezige 
sigarettenpeuken bijvoorbeeld, 
van iemand die op die manier 
meent de asbak van zijn auto te 
moeten legen. Als ik die opruim 

dan denk ik wel eens: ‘dit is het belonen van 
ongewenst gedrag’. Maar ja, het is natuurlijk sterk 
de vraag of hij zijn gedrag zal veranderen als ik die 
peuken laat liggen.

Verder staan verpakkingen van snoep en chips hoog 
in mijn wekelijkse hitlijst. En ik kan u verzekeren: 
er wordt in onze wijk ook aardig wat afgelachen! Zo 
leert mij tenminste de regelmaat waarmee ik een 
lege lachgasampul in mijn afvalgrijpertje heb. 

Na een extreem warme week, de afgelopen zomer, 
vond ik in één opruimbeurt maar liefst 5 lege blikjes 
van fris- en energiedrankjes. Ik heb het voor de 
goede orde even voor u nagezocht: die 5 blikjes zijn 
met elkaar goed voor maar liefst 38 suikerklontjes! 
De Gezondheidsraad zal bij dat idee waarschijnlijk 
snikkend over de reling hangen. Ik woordspeelde 
er echter lustig op los: zoethouders verstrekt door 
zoet-ouders!

Hoe het ook zij, wijkgenoten, ik ben hier tevreden 
mee. In plaats van te gaan zitten griepen over wat 
er allemaal niet goed gaat, kan men soms met 
weinig moeite een verschil ten goede maken! En 
dat wilde ik maar even gezegd hebben.

Gijsz

Ik heb even nagevraagd: er zijn op dit moment in onze wijk 
nog enkele straten op zoek naar een adoptieouder. Te weten: 
Vlasven, Vrijkensven en Wolfsven. Belangstelling? Zoek even 
contact met Greetje Heijmans, voorzitter van de wijkvereniging, 
via e-mail bestuur@gijzenrooi.nl 



Wie is Viola Bliek?
Geen Brabantse tongval
Viola Bliek, de nieuwe wijkagent van Gijzenrooi, 
komt oorspronkelijk uit Rotterdam. En dat is te 
horen als ze enthousiast over haar vak praat. Een 
groentje is ze niet meer: vanaf 1997 werkt ze bij de 
politie, eerst als surveillant, later een aantal jaren in 
de noodhulp, d.w.z. bij de 112 meldingen. ‘Onregel-
matig werk en je weet vaak niet wat je tegenkomt, 
maar ik vond (en vind) dat werk erg leuk, ik had er 
helemaal mijn draai’. In 2009 werd haar gevraagd of 
ze wijkagent zou willen worden. Zeker toen binnen 
die functie ‘affiniteit jeugd’ werd gevraagd, was 
haar keuze snel gemaakt. Werken met jeugd sprak 
haar vanuit eerder opgedane ervaring erg aan. Na 
een leuke kennismakingsstage in Veldhoven werd 
ze wijkagent in de nieuwbouwwijk Meerhoven. 
‘Daar heb ik jaren met veel plezier gewerkt. Ik 
werd gekoppeld aan een collega met wie ik een erg 
goede match had. Naast de gezamenlijke taken die 
we hadden richtte ik me dus op het werken met de 
jeugd’.  Met het ontstaan van de nationale politie 
zijn er veel dingen veranderd. ‘Ons werkgebied 
werd uitgebreid, ik kreeg er wél een wijk, maar 
géén collega’s bij. Door die toegenomen werkdruk 
schoot de aandacht voor de jeugd, mijn kerntaak, er 
soms bij in, dat vond ik erg jammer’. Dit jaar werd 
Viola gevraagd voor de functie van wijkagent in 
Stratum. Ze kende Stratum niet, had er in eerste 
instantie niet aan gedacht. Maar na enig nadenken 
ging ze in op het aanbod: ‘Het was een mooi mo-
ment voor een nieuwe start’. 

Op 1 juli was het zo ver. ‘De wijken in Eindhoven 
zijn ingedeeld in Zuid en Noord. Ik werk vanuit 
het bureau Aalsterweg en doe Stratum samen met 
collega Jan Kleuskens. Binnen dit stadsdeel heb ik 
de buurten van mijn voorganger Rob Panjoel over-
genomen, dus ook Gijzenrooi. De buurten zijn zeer 
divers, zo ook de aard van de werkzaamheden. Ze-
ker in het begin is het erg druk met het leren kennen 
van de buurten, de ketenpartners (b.v. woningcoö-
peraties, vrijwilligers, hulpverleners, gemeente…) 
en het leggen van je contacten. Ter ondersteuning 
van elkaar werken we met z.g. ‘focusgroepen’, 
groepjes collega’s die elkaar per wijk ondersteunen 
in hun diverse activiteiten’.

Samenwerking tussen buurt en politie 
‘Het effectief kunnen werken in de buurt valt of 
staat voor een groot deel met de meldingsbereid-
heid van de bewoners. Op het moment dat er iets 
gebeurt, is het altijd goed dit te melden. Dat kan 
door te bellen naar het bureau (0900 8844, vragen 

naar Viola Bliek, of 112 bij spoed). Indien nodig gaat 
er dan een auto naartoe. Zonder melding kunnen 
we er echter weinig mee. Ook als de urgentie niet 
hoog is, geeft het ons inzicht in wat er gaande is, het 
wordt vastgelegd. Wanneer meerdere meldingen 
over een situatie elkaar opvolgen, geven we daar 
meer prioriteit aan. Een melding kan eventueel ook 
anoniem, hoewel niet in alle gevallen (bij geluids-
overlast van de buren b.v.)’.

En over het directe contact met de buurt: ‘Ik ga 
graag op de fiets de buurt in, dat maakt het contact 
laagdrempeliger’. ‘Hoewel’, zegt ze lachend, ‘ik zou 
nog liever te paard rondrijden, het zou een mooie 
combinatie van werk en hobby zijn’.

Viola noemt nog een ander element in de samen-
werking met de buurt: de ‘bemoeizorg’, niet te 
verwarren met bemoeizucht. ‘Hierbij nodigen we 
buurtbewoners uit  om zorgelijke situaties m.b.t. 
medebewoners in de buurt te melden (zoals b.v. 
vereenzaming en verwaarlozing), zodat we samen 
met hun en andere ketenpartners kunnen kijken of 
we daar hulp in kunnen bieden’. 

Op mijn vraag of en waarin ze zich onderscheidt in 
het werk van haar mannelijke collega’s moet ze la-
chen: ‘ja, die vraag krijg ik wel meer. Soms kan een 
vrouw een ‘ontwapenende’ invloed hebben op een 
lastige situatie. Maar verder, nee, we staan er samen 
voor en zo voelt het ook’.
Volgens mij krijgen we wel een goeie aan Viola, te 
fiets of te paard…

Paul de Meurichy
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Hoe het begon, 
hier in wijk 

Gijzenrooi – 30 
jaar geleden!

Half juli tipte buurvrouw 
Brigitte de Keizer mij dat 
ik in het huis woon van de 
eerste bewoners van de wijk 
Gijzenrooi. Ik wist al wel dat 
mijn maatje Jan, helaas vijf jaar 
geleden onverwacht overleden, 
een van de eersten was in de 

wijk, met zijn toenmalige 
echtgenote en hun kinderen. 
Maar niet dat zij echt de 
allereersten waren, en ook niet 
dat het nu precies dertig jaar 
geleden was. En dat mijn naaste 
buren nummer twee waren.

Mooie aanleiding voor een 
interview! 
Onder het genot van een 
uitgebreid ‘hapje en drankje’ op 
hun gezellige terras kwamen de 
verhalen los…

Het begin van de bouw 
was de eerste rij achter de 

Leeuwenstraat (wijk Tivoli). 
Dus Meerbergsven met de even-
nummers; de seniorenwoningen, 
een rij koopwoningen en een 
rij huurhuizen tot aan het 
Schaapsloopven. Buurman 
Richard zegt dat aan de kozijnen 
nog te zien is wat oorspronkelijk 
huurwoningen waren; die hadden 
aluminiumkozijnen in plaats van 
houten. 
Brigitte vertelt dat hun huis het 
laatste was dat te koop stond. 
Ze vroeg zich destijds alsmaar 
af waarom? Bleek dat zij ‘het 
kleinste’ tuintje hadden. Toch is 
er ruimte in overvloed, ondanks 
het inmiddels overdekte terras en 
de ruime garage, in plaats van het 
oorspronkelijke schuurtje.

Om een doorgang te creëren 
vanaf de Leeuwenstraat (wijk 
Tivoli) moesten enkele panden 
gesloopt worden en Garage Bijl 
moest ‘opschuiven’ voor het begin 
van het Kraanven.

De opleverdatum was 29-09-1989 
en Brigitte en echtgenoot Richard 
trokken er als tweede bewoners in 
op 25-10-1989. De huizen waren 
wel klaar, maar voor de rest was 
het nog een echte bouwput; geen 
straatverlichting en slechts een 
provisorische bestrating.



De verkoop liep via 
Woonstichting Hertog van 
Lotharingen en de kopers kregen 
inspraak in de aanschaf van o.a. 
de tegels in de badkamer en op 
het toilet. Maar buurman Richard 
vertelt dat ze zelf al snel een 
nieuwe keuken lieten plaatsen, de 
badkamer veranderden en zelfs 
de kozijnen snel wit oververfden 
toen de originele, groene kleur 
nog niet eens droog was. “Of hij 
dat wel mocht?” vroeg een van 
de bouwvakkers. Niks meer over 
gehoord…
Het verbaasde mij altijd al dat er 
zo’n diversiteit is aan schuurtjes, 
garages etc. Op mijn vraag hoe 
de Welstandscommissie daar 
destijds toestemming voor gaf,

 vertelt Richard:
“In het koopcontract stond dat 
er garages mochten worden 
gebouwd, op de plaats van de 
schuurtjes. Toen buurman Jan 
en ik daarvoor een vergunning 
aanvroegen bij de gemeente, 
werd die in eerste instantie 
geweigerd. Ik ben meteen naar 
de verkoper (HvL) gestapt en 
dat werd toen snel geregeld. 
Maar omdat iedere huiseigenaar 
individueel een verzoek in moest 
dienen, kreeg je naderhand 
die verschillen. Zo ook bij 
de dakkapellen en (terras-)
aanbouwen.” 

Nu is niet meer duidelijk te 
achterhalen wie als eersten voor 
deze woningen in aanmerking 
kwamen. Het verschil zit 
misschien tussen huur en koop, 
maar wel is bekend dat de eerste 
bewoners voornamelijk uit 
Stratum kwamen. Het ‘ons kent 
ons’-gevoel was met name in de 
eerste jaren erg sterk! Inmiddels 
wonen er in het eerste rijtje van 
het Meerbergsven (dus de kant 
van de even-nummers) nog maar 
op zo’n twee of drie nummers 
originele, eerste bewoners. Huur 
is veelal overgegaan in koop. 
En de meeste huidige bewoners 
komen vanuit alle (wind-)streken.
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Terug naar mijn gezellige 
buurtjes; wat kwam er nog meer 
ter sprake?
• In het begin was er nog 

even sprake van een 
aansluiting tussen het 
Geldropse Gijzenrooi en het 
Eindhovense, met zelfs een 
winkelcentrum in het midden. 
Dat is afgeketst op het feit dat  
het (beschermd) natuurgebied 
is.

• Onze toenmalige dierenarts 
Thonk in het Vluttersven was 
destijds zo happy met zijn 
vrije uitkijk; nu is het daar 
helemaal vol gebouwd.

• Fijn wonen! Einde straat de 
bossen in, maar ook met fiets 
of bus binnen tien minuten in 
binnenstad Eindhoven!”

Brigitte en/of Richard lopen 
dagelijks met hond Robin (die 
voor de zekerheid altijd zijn 
pluutje meeneemt) een “rondje 

Gijzenrooi” en onlangs zag 
Richard achter elkaar op één van 
die routes: een egel, eekhoorn, 
specht én een salamander. En 
vlak daarna een reiger op het 
dak van de overburen. Geweldig 
toch? 
Nog negatieve ervaringen?
“Afgezien van de zware stormen 
afgelopen jaren herinneren we 
ons een windhoos van lang 
geleden en een inbraak in onze 
auto, pal voor de deur. 
Dat was best heftig, ook de 
nasleep. Maar wel inmiddels ca. 
25 jaar geleden! We zijn dan ook 
blij met onze Buurtpreventie”.

Voorlopig willen Brigitte en 
Richard niet verhuizen, maar 
genieten van de rust in de wijk 
en ‘s avonds van het prachtige 
uitzicht met de ondergaande 
zon. En hond Robin is op alles 
voorbereid!

Brigitte, Richard & Robin, 

dank voor jullie inbreng en blijf 
genieten!

Hanneke

We hebben een Europees 
kampioen in onze wijk

Proficiat Roan!



In memoriam: Erwin Rosheuvel
Op zaterdag 13 juli 2019 is onverwacht onze buurtgenoot Erwin 
Rosheuvel aan een hartstilstand overleden. Ongeloof en verslagenheid 
zijn de eerste reacties: Erwin was net vijftig geworden. 

Onze bewonersvereniging deed nooit tevergeefs een beroep op hem als het 
ging om een muzikale omlijsting van de midzomeravond of de burendag. 
Erwin was een groot muziekkenner, geweldige muziekliefhebber, speelde 
zelf gitaar in de band ‘Another Biscuit’. Voor ons, buurtgenoten, had hij 
een laptop vol mooie nummers die hij liet horen tijdens de activiteiten op 
het Buurtven. En we deden jarenlang nooit tevergeefs een beroep op hem 
als het ging om het minder leuke werk: opbouwen en weer afbreken van 
alle faciliteiten. Een stille kracht op de achtergrond. Erwin was voor ons 
hulpvaardig, creatief, vrolijk, enthousiast en relaxt. Een levensgenieter, dat 
straalde hij uit. Steun en toeverlaat voor zijn vrouw Alice, een geweldige 
papa voor zijn kinderen Marcelo en Marcela en trotse opa van Keano. 

We zullen hem missen.

Lampionnenoptocht
10 november!

Het duurt nog eventjes, maar op 10 november 
zullen we weer onze jaarlijkse lampionnenoptocht 
gaan houden door de Gijzenrooise straten. Hope-
lijk blijft het dit jaar droog! 

Als jij zorgt voor een mooie lampion dan zorgen wij 
voor gezellige muziek, waar je met je papa en mama 
achteraan mag lopen. 

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 
papa of mama dit alvast in de agenda zet!

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

23www.gijzenrooi.nl



HET GIJZENROOISE ZEGJE24

De Roostenzangers zoeken 
projectleden

Op zaterdag 21 december geeft het Eindhovens Ge-
mengd Koor “De Roostenzangers” een traditioneel, 
gevarieerd kerstconcert. Op het programma staan 
naast een keur aan internationale kerstliederen in ie-
der geval enkele stukken uit “The Messiah” van G.F. 
Händel als opmaat naar 2020, wanneer het koor “The 
Messiah” in zijn geheel gaat uitvoeren.

Belangstellenden die graag een kerstconcert als 
zanger willen meebeleven, maar ook zij die graag in 
november 2020  “The Messiah” van Händel willen 
uitvoeren, worden van harte uitgenodigd zich te mel-
den bij het secretariaat van het koor via roostenzan-
gersehv@gmail.com of telefonisch via 0499- 39 61 53. 
Uiteraard zijn ook nieuwe leden van harte welkom.

De Roostenzangers repeteren iedere donderdag van 
20.00 uur tot 22.30 uur in Wijkcentrum Fab28, Fabriti-
uslaan 28 in Eindhoven.

Voor nadere informatie zie website: 
   https://roostenzangers.nl

Vacature MidzomerAvond
In ons team is de plaats vrijgekomen van 
Coördinator (M/V)

Wil jij één keer per jaar de MidzomerAvond in 
Gijzenrooi organiseren en zit je daarvoor graag 
aan de knoppen? 

Dan is dit je kans!

Wij bieden:
• Een organisatie die helemaal op poten staat 

(draaiboek)
• Een team met een duidelijke taakverdeling
• Een flinke crew van vaste, enthousiaste 

medewerkers
• Voldoening en plezier 

Geschatte tijdsinvestering organisatie: 12 tot 18 uur 
in de maanden april tot juli

Interesse? Stuur dan een mailtje naar Truus


