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Van de redactie
Met enige vertraging is het dan toch gelukt om het zesdenunmer van het GijzenrooiseZegie (GZ)
,bij u in de brievenbuste krllgen. Zoals t ziet heeft het GZ een nieuw jasje gekregen.Met ingang
-van
januari 1994 heeft de BewonersverenigingGijzenrooi (BG) een huisstijl, zodat we herkenbaar
zijn voor iedereendie een offlrcieel schrijven van de BG onder ogen l<rijgl. We hebbengekozen
voor de kleur groen, omdat deze aansluitbij de groene omgevingvan Gijzenrooi. De vormgeving
van het logo is gedaandoor Cecile Beekmeijer en is gebaseerdop de combinatie van wonen en
natuur in Gijzenrooi, gesymboliseerddoor het dakje en het boompje boven de letGrs GZ. In dit
nunmer willen we u wijzen op een aantal zaken die te maken hebbenmet de organisatievan de
met de BG. Hierbij willen we
BG en de manieren waarop u als lid kunt meedoer/meedenken
tevensuw aandachtvestigenop de eersteAlgemenebdenvergadering van de BG die op ?Êq*il tO mó\
1994 zal plaatsvinden. Zoals gebruikeldk zullen we in dit nuÍlmer weer verslag doen van de
activiteiten van de verschílende werkgroepen, zoals die in de afgelopen maanden hebben
plaatsgevonden.Tot slot zijn er nog een aantaloproeper/aankondigingen.

Verenigingszaken
*z Ledenadministratie
We zdn nu een aantal maandenaan het werk
in de nieuwe organisatievormals vereniging
en zoals verwacht worden we nu geconfro*
teerd met een aantal zaken die niet altijd even
soepelverlopen. Zo merken we dat het lastig
is om het verlqop van bewonersbinnen Gijzenrooi in de gaten te houdenin verbandmet
de ledenadministratie. De gemeenteis niet
bereid om ons hierin de helpendehand te bieden door wijzigingen aan ons door te spelen.
De wet op de beschermingvan persoonsgegevens verhindert de gemeente om dit te
doen. We willen u dan ook nogmaalsvragen
om ons te melden als u weet of ziet dat er
mensenvertrokken zijn of als er ergensnieuwe bewoners komen. In een aantal gevallen
heeft dit al goed gewerkt, dus als we met z'n
allen onze ogen en oren openhoudenkunnen

we de ledenadministratiezo goed mogelijk
up-to-datehouden.Bovenstaandeoproep geldt
uiteraard ook voor de leden die vertrekkenuit
de wijk of verhuizen binnen de wijk. Het
adres van de ledenadministratiestaat in de
adressenldstverderop in dit nummer. We
rekenen op uw medewerking!

AlgemeneLedenvergadering
Op 18 mei 1994 is het zover. U kunt meepraten over het werk en beleid van de vereniging op de Algemene kdenvergadering.
Op deze vergadering,die toeganftelijkis voor
alle leden kunt u zich uitspreken over het
werk zoals de werkgroepenen het bestuurdat
in de afgelopentijd heeft uitgevoerd. Wensen
met betrekking tot het werk dat in de komende tijd gedaanmoet worden kunnen ook ter
sprakegebrachtworden. We willen graag het
idee hebbendat we inderdaadop een goede
manier aan het werk zijn en ook voor wie we
het doen. Daarom willen we wasen om in
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groten getale naar de Algemene hdenvergadering op 18 mei te komen. De vergadering
start om 20.00 uur in de Driekoningenschool.
U ontvangt te zijrcr tijd nog een uitnodiging
voor deze vergadering. De penningmeester
zal een financieel verslag uitbrengen, hetgeen
goedgekeurdmoet worden door een kascommissie. We roqren hiervoor 2 leden op en
evt. I reserve. die willen controleren of de
uitgaven en inkomsten kloppen en redelijk
ziin. Aanmelding brj de penningmeester,
JancoRampart.

Eindhoven hebben voorgesteld om van de
kruising Tivolilaan/Neushoornstraateen minirotonde te maken. Nu kunnen we u mededelen dat de mini-rotonde er inderdaadzal komen,

AlgemeenBestuursvergaderingen

De reconstructiewordt nog uitgebreid met de
St. Bonifaciuslaan, de Tivolilaan en de St.
Petrus Canisiuslaan.De werkzaamhedenzul- v
len in het voorjaar (maaríapril) van 1994
beginnenmet de St. Bonifaciuslaan:
- nieuwe riolering
- verbredingwegdek
- parkeerhavens
- rode fietsstroken

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BG
vergadert maandelijks over allerlei lopende
zaken. Deze vergaderingenzijn in principe
openbaar.U bent dus welkom om zo'n vergadering bij te wonen. U kunt dan meedenken
en meepraten over de verschillende zaken.
Als u een week voor de vergadering de secretaris benadert kunt een agenda voor de
vergadering ontvangen. Onderstaandschema
geeft aan wanneer de AB-vergaderingen
plaatsvinden. Het is altijd in de Driekoninsenschoolom 20.00 uur.

19april
18mei
21juni
17 augustus

20 september
26 oktober
15 november
2l december

Afscheid
In de afgelopen maanden hebben 2 actieve
leden zich teruggetrokkenvan de werkzaamheden in de werkgroepen: Rob van Eijck en
Aafie de Wit. We willen hen bedankenvoor
hun inzet en hun bereidheid hun vrije tijd op
te offeren voor het belrng van de vereniging.

Verkeer
Kruispunt
Tivoli laan/Neushoornstraat
ïVe hebben u in het vorige GZ geneld dat
w{i, na goed overleg met de wijkraad alsmede
met de Buurtvereniging Tivoli, de gemeente

ln de eersteweek van 1994onwingen wij van
de gemeente de tekening van de nieuwe
situatie: het wordt een voorrangsrotondemet
rode fietsstroken. Zoals op de tekening (zie
pagina 6) te zien is krijgÍ de fietser ruim
baan.

Daarnaastwordt de Tivolilaan aangepakt:
- parkeerhavens
- rode fietsstroken
en de St. PetrusCanisiuslaan:
- rode fietsstroken (tot aan Geert GrootestÍaat)

PlateauRaatven/Schaaps
loopven
Half januari is een deel van het Raatven
herbestraat.Het was de bedoeling om gelijktijdig het verkeersplateauaan te leggen, dat
ons na een enquêtewas negezngd. Volgens
de gemeente was aanleg toen echter niet
mogelijk, omdat de ondergrond te nat was.
Zodra het droog genoeg is zal het plateau
aangelegdworden (dat is misschieninmiddels
al gebeurd).
Als u nog wagen of suggestiesheeft met
betrel*ing tot verkeersaangelegenheden
dan
zijn dezewelkon bij de werkgroep Verkeer.
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Speelvoorzieningen
Crote speelvoorziening
De werkgroep Speelvoorzieningenis op het
moment bezig met het maken van een "wensenlijst" voor de grote speelvoorzieningrond
het trapveld. Wij oriënteren ons op de mogelijkhedendoor middel van overleg met deskundigen en bezoeken aan dergelijke speelplaatsenin de omgeving.

ingen
Kleine speelvoorzien
:/ We werken aan de verbetering van de al
bestaandespeelvoorzieningenin de wijk. We
denken daarbij aan de groenvoorziening,
vandalismeen het optimaal benutten van de
mogelijkheden.Dit doen we in samenwerking
de wijkagent, de gemeenteen de Stichting

o&o.
Buurtactiviteiten

J

Naar aanleidingvan de vraag om buurtactiviteit€n te organiserenwillen wij door middel
van een kleine enquêtede belangstellingvan
de buurtbewoners hiervoor peilen. Enkele
ideeënzijn:
sport-/speldag
sinterklaasfeest
activiteiten op koninginnedag
paaseierenzoeken
buurtfeest
barbecue

Andere ideeënzijn natuurliik welkom.
Wij vragen iedereenom onderstaandsuookje
in te leveren bij één van de werkgroepleden
vóór -10april.
van speelvoorzieningen

Leefbaarheid
en Groenvoorziening
zuidrand
Bomenrij
We hebbende gemeenteveÍzocht een bomenrij te plaatsenlangs de zuidelijke rand van de
wijk (tussen Kanunnikensvenen Schuttersbos). De gemeenteheeft toegezegddat hierover overleg zal plaatsvindenmet de toekomstige bewoners.

Bomenbij begraafplaats
De raadscommissievoor beroeps- en bezwaarschriftenheeft de ingediendebezwaren
tegen het rooien van de bomen rond de begraafolaats gegrond verklaard! Tevens heeft
de commissie aan B&W geadviseerdom de
kapvergunning te vernietigen en de afrastering ten noorden of ten zuiden van de bomenrij te plaatsen. B&W hebben dit advies
overgenomen. De bomemij blijft dus gespaard!

Wij hebbenwel belangstellingvoor buurtactiviteiten.
soortactiviteit:
Voorkeur,suggesties,
Het aantalmensenin ons gezin dat hieraanzou willen deelnemen:
.....volwassenen
.... kinderen,leeftijd(en):
iaat
Graag inleverenvóór 10 april 1994bij werkgroepledenspeelvoorzieningen.
Bij voorbaatdank voor uw medewerking,
Werkgroep Speelvoorzieningen

ctlzENRoorsEzEGIE

4

Nummer6, Maart 1994

Croen bij vijvers
De gemeenteheeft de plannen voor groenbeplanting rond de 2 grote vijvers in de maak.
Als alles meezit wordt nog dit voorjaar gestart met de realisatie.

Fietstochtdoor de GijzenrooischeZegge
Om deze lente een goede start te maken
willen wij $aag met buurtgenotende omgeving gaan verkennen, samen fietsen in het
gebiedwaaraanonze wijk haar naamdankt.
TussenEindhoven en Geldrop ligt het gebied
van de voormalige gemeenk Zesgehuchten
als een groene oase in een stedelijk gebied.
De kern van dit fraaie stuk landelijk gebiedis
de Gijzenrooische7ngge, een zgn. broekbos
en moerasterreinvan ongeveer30 ha. Rondom de Zegge bevindt zich een gordel van
laaggelegennatte graslandendie abrupt overgaanin een gordel van hoge, bolle akkers.
Daar liggen de drie nog niet door de stad
geannexeerdegehuchten: Riel, Gijzenrooi en
Genoenhuis.De andere drie van de zes gehuchten zijn opgegaanin Eindhoven en Geldrop. De gehuchtenmet hun oudeboerderijen
herinneren nog helemaal aan de rustige,
landelijke sfeer van jaren her. Vanuit deze
gehuchtenslingeren zich onverharde weggetjes, gemarkeerddoor houtwallen en opgaande bomen, het gebied in. Aftakkingen van
dezeweggetjeslopen dood tegende Zegge.

Op de oude akkers worden verschillende
granen verbouwd. Deze verbouw van granen
heeft ook in
en groenbemestingsgewassen
ornithologisch (: vogelkundig) opzicht positieve effecten (fouragerendekleine zangvogelsoortenin de winterperiodeen een toenemend
aantalpatrijzen).
Zowel vanuit Riel als Geldrop bestaanvoor
wandelaarsen fietsers goede mogelillàeden
om van dit gebied te genieten. Er loopt een
mooie fietsroutevan Geldrop via Riel naar de
Groote Heide. Deze route loopt aan de
noord- en westzijde door het gebied Gijzenrooi,
Bent u ook zo benieuwd naar de Gijzenrooische Zegge, sluit u dan bij ons aan voor een
fietstochtdoor dit gebied.
Op zondag 10 april organiseren we deze
fietstocht (bï slecht weer 17 of 24 april). We
verzamelen om 14.fi) uur bij de bushalte
Diepmeerven/Meerbergsven. Een routebeschrijving ontvangtu bij vertrek. Duur van
de route is ca. 1,5 uur (16 km.). Deze fietstocht is kosteloos en geschikt voor oud en
jong.
Voor meer informatieen bii twijfel i.v.m. het
weer:
Dhr. Teeuwen, tel: 11 36 53
Mw. van Zaaten.tel: 11 01 17
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Evenementenin BeppinoSartoschool
Op 30 maart organiseert de Evenementen_
groep in de Beppino Sartoschool aan de
Kard. de Jonghwegeen paaskienavond. We
beginnenom 20.00 uur. Kosten zijn fl. 2,50
per plankje.Iedereenis welkom.

Op zaterdag28 mei is er de grote Fancy tr'air
met vlooienmarkt en loterii. In april sàrt de
verkoop van de loten, met een leuk spellede
erbij voor de prijs van fl 2,-. Koop OètotËn
van de kinderendie bij u aande deur komen.

Advertenties
J

Werkster
Gevraagd: Werkster voor 3 à4
week. Tel 11 37 18 (na 19.00uur)

Badminton
uur

Auto delen

*t

Welke mensen,binnen het woonqebiedvan .
Gijzenrooi, zijn erin geïnteresseerá
met ons
de mogelijkheden te onderzoekenom in
plaats van 2 auto's gezamenlijk 1 auto te
bezitten?Reactiesnaar lel. 12 39 94.

BadmintonverenigingSt. Joep kan nog steeds
nieuwe ledén gebruiken. Wij spelen iedere
dinsdag- en donderdagavondvan ZI.OO _
23.00 uur in sporthalEikenburg,Aalsterweg
289 in Eindhoven. Op donderdagavondis ei
training in drie niveau-groepen.
Gezelligheidstaatbij onzeclub voorop; maar
dat neemt niet weg dat er fanatiek géspeeld
wordt.
Heb je zia om een keer een kijkje te komen
nemen, neem dan contact op met één van
onderstaande bestuursleden. Je kunt ook
geheelvrijblijvend een avondje komen proef_
spelen. Hopelijk kunnen we je binnènkort
begroetenals nieuw lid!
Marjo Klompmakers,tel: 85 26 3g
Mieke Kremers,tel: 57 32 79
HeleenFlorusse
, tel: 12 34 0l
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mini-rotondeTivoli laan/Neushoornstraat
Situatieschets
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Bewonersvereniging
Gijzenrooi
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Rob de Winter
Doré Huggers
JancoRampart

Meerbergsven
39
Raatven30
Schaapsloopven
10

Raatven46
Lisven41
Raatven30
Raatven32
Schaapsloopven
10
Meerbergsven
32

t2 40 48
119306
t2 39 61,
t2 49 09
116501

WerkgroepVerkeer
Hetty Bahlmann
Luc Cuypers
Doré Huggers
JohnMateussen
JancoRampart
Hanny Reekers

yr WerkgroepSpeelvoorzieningen
CecileBeekmeijer
Wil Bernaerts
Hugo Cramer
MoniqueGijsbers
Ans v.d. Maat

Lisven 39
Lisven59
Lisven2
Meerbergsven84
Raatven7

1231 93

rr 5475
1247 97
12 t5 37
1,2t0 14

Werkgroepleefbaarheid& Groenvoorziening
Hetty BahlÍnann
Marcel Rademakers
Keesvan Vessem

Raatven46
Raatven64
Schaapsloopven
49

t2 40 48
1251 57
1 10 4 1 3

WerkgroepDienstverlening
JulesSchónhof

Meerberesven
72

12 67 92

WerkgroepSeniorenbelangen
Piet v.d. Nieuwenhof
Hanny Reekers
Noortje Schipper
Gerard Teeuwen
Jeannevan Zanten

Meerberssven
40
Meerbergsven
32
Berkven13
Meerbergsven
12
Diepmeerven10

1,21343
1226 84
r L 3 6s 3

rr 0l t7

WerkgroepInformatievoorziening
Hetty Bahlmann
CecileBeekmeijer
Marcel Rademakers
Rob de Winter

Raatven46
Lisven 39
Raawen64
Meerbergsven
39

ledenadministratie
Meerbergsven
84, tel: 12 15 37

Redactie-adres
"GijzenrooiseZegje"
Meerbergsven
39, tel: 12 O203

Postadres
Bewonersvereniging
Postbus4286, 5604 EG Eindhoven

t2 40 48
t2 3t 93
t2 5t 57
t2 02 03

l2 02 03
t2 39 6l
116501

Bent u net ZWANGER?Dan zoudenwe graag
willen dat u meedoetmet
MOEDERSVOOR MOEDERS!

Bel gratis 06 - 0228V10(kantooruren)
of
Mevrouw Groot: 040 - 43 61 60
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