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9 van het Gijzenrooise Zegje ligt al weer voor u. I.n deze editie vindt u een aantal aankondigingenvan
plaraen die de gemeenteheeft gemaaktvoor de inrichting van Gijzenrooi. Wij vragen daarvoor uw specialeaandacht!
Ook willen we u wijzen op de amstaandeAlgemeneledenvergadering yan n m aÍt, waarop u weer kunt meepraten
over het beleid en de activiteiten van Bewonersverenighg. De mededelingenetr oproepen bevatten een aantal
belangrijke ondeÍweÍpen, waaronder een aankondigi:rgvan nanrurwandelingonder begeleiding in de omgeving van
Gijzenrooi. Conchita van Dijk introduceertzich il een stukje over haaÍ acÍiviteiten als jazzdansdocente.Ook dezekeer
ontbreck de columl van Jeremiasniet.

Maandag27 maart 1995:
AlgemeneLedenvergadering
&

Thema-avond
over de tuin
Op maandag 27 maaÍt as. is er weer de jaarlijkse
\lgemene Ledenvergadering (AL\D. Op deze avond
'.áÍlen we aar de ledetr verslag uitbrengen van otrze
acliviteiten in het jaar 1994. Ook zal de penningmeester een verslag doen van de financiële handel en
waldel van de vereniging. Dit is uw kans om mee te
praten over de vereniging en haar werlzaamheden,
KOM DUS ALLEN!!!
Zoals gebruikelijk bij een ALV hebbenwe na de pauze
weer een thema dat, naar wij hopen, velen van u zal
aanspreken.Dit keer is he! onderwerp:
TIJINEN EN TUINIEREN
We hebbende heer Nolde, van het gelijknamige tuincentrum aa! de Rielsedijk, bereid gevondeniets te vertellen over de opbouw van de bodem in Gijzenrooi.
Aangezien Gijzenrooi greÍBt aan zijn tuincentmm is
het zeer aamemelijk dat de heer Nolde de grondstrucnrur kent als zijn eigen achteÍtuin.
De heer Nolde wil zijn bijdragevooral invullenaande
hand van vragen die u op die avond aan hem kunt

stellen. DaarbUdenkt hij bijvoorbeeld aan de volgende
onderwerpen:
-

Hoe vaak moet ik bemesten?
Waarmeemoet ik bemesten?
Welke planten zijn wel/niet geschilÍ voor de bodem
in Gijzenrooi?
Welke bomen kan ik het best wel/beter Íiet Dlanten?

KoÍom, heeft u wagen over uw tuin, variërend van
voorbereideDdwerk tot onderhoud,kom dan op ma:urdag 27 maarr a.s. luisteren oaar de adviezen van de
heerNoldeDe avond begint om 20.00 uur in de Driekonirgenschool. We nodigen u van harte uit om deze avond te
bezoekenl

Speelvoorzieningen
KIeine speelvoorzien
ingen
Zoals u hebt kwnen zien, zijn de veranderingenaande
speelvoorzieningbij het Lisven/Vluttersvengrotendeels
uitgevoerd.Er staat een nieuwe glijbaan, de bomen
zijn weer aangeplanten het wachtenis nu nog op de
fietssluizen.
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Iolel voordezeplaàts als votr de speelplek
bij het
Raatver/lherbagsvm
hebben
Ë oveÍleggEvoerdn€t de
geie€íltêor het onderhoud
te verbeterenin de toekorst. Er zal gekek€n
Hordmneer qrovErzand,zodàt
het ziEh niet zo Enelyerspreidt.De groenaanplant
{ordt b€kekÊn
eÍlzmodigvErïijdero.

Crotespeelvoorziening
Onze werkzaamhedenhebben zich in de afgelopen
periode vooral toegespitstop de grote speelvoorziening
aanhet Eijewedschaapsloopven. Samenmet de weÍkgroep LeeÍbaarheidhebben we geprobeerd een oplossing te vinden voor de overlast die omwonendeDhebben vaa de jongeren op deze plek. Ir1aa1ranlsiding
hiervan heeft de gemeenteal een begil gemaalft met
het verwijderen van het gionddepotop dezeplaats.
Verder heeft de gemeente een plan il hoofdlijnen
opgesteldvoor de invulling van deze speelvoorzieni:rg.
Dit plan is op 11 januari l!!J eands direct omwonenden en aal de verenigiag gepreseDleerd.Elders in dit
nummer is de tekening van dit plan opgenomen.Op 11
januari zijn o.a. de volgendezaken besproken:
-

-

-

jnHet hekrutd de spe€lvotrziening
zal er nàerschi
lijk niet koren,o{dat dit een grote investring
vergt en niet a{doende
blijkt te zijn oa hondmte
Ííereíliook i9 de gemeotêniet in strat ol zo'n hek
in de toekorst goedte mdrhouden. I)e nrk-groep
speeivoorzieningeír
nil mI graaqdÊ speeivmrziening voor 2-ó jarigen Fat veiliger lekEndooreventue€l een klein stuk hek bij dezeplaats aante
wagen.
Er is noggewaagdo.Í hEt ped over de Erèsheuvel
zou kunnen
iopen, mar daaroverzijn noggeenbesliEsingsl gefl*n.
&rcnendenEpreken
dÊ rcnEuit or het grote gràEveld in tme stukkm te verdelen.

De plannenvan de werkgroep speelvoorzienhgenvoor
de toekomst zijn nede afhankelijk van de wensenvan
de bewoners. Wij willen zoveel mogelijk uw gez:rmenlijke belangen behanigen in de contacten met instanties, maaÍ het is voor o[s niet alrijd gemakkelijk om
uw \{ensen te achterhalen. Daarom vragen wij u om
dit globale irichtirgsplan goed te bekijken en uw
wensetr, vragen en/of opmerkingen kenbaar te maken
aan één van de ledeu van onze werkgroep (zie achterin).Als wij niets ven u horen, gààn Hij
ervan uit dat u het eenE bent met dit
cloor de gemeente in hoo{dlijnen opgestelde plan! Reacties greeg voor 1
meert i.v.n.
verder overleg íïet de
gemeenEe.

Sinterklaasviering
30 november1994

Eindelijk was het dan zover: Sinterkiaashad zijn komst
lalg van te voren aangekondigden op deze woensdagmiddagkwam hij voor de eersrekeer op bezoekbij
de kinderen van Gijzenrooi. Om half vier arriveerde
Sinterklaas en hij kende iedereen meteen bij naam.
Alleen de Pieten, dat rvaseen ander verhaal, die moesten door de kinderen wel even over de drempel geholpen worden, zo bang waren ze, Maar toen ze eeDmaal
bimen waren, ontpoptenze zich als echte deugnieten
die regelmÀtigdoor Sinterklaasop het matje geroepen
moesten worden. Sinterklaas schudde ondertussen
menige kinderhand, bekeekhoe goed onze Gijzeffooise jeugd kon zwenmen en zocht tussen de lenige
kinderen naar aspirant-Pieten.Iedereen genoot ondertussenvan zijn natje en droogje en kletste voor zover
mogelijk met zijn buurvrouw of buurnan. Sinrerklaas
vond het zo gezellig tussende Gijzenroolkhderen dat
hij zelfs langer bleef datr oorspronkelijk zijn bedoeling
was. Hij moest naar zoveel verhalen luisteren en zoveel prestatiesbekijken dat er te weinig tud overbleef
om de cadeautjes
uit re delen.Hij heeftons beloofddar
hij daar volgend jaar meer aandachtaan zal besteden.
Bestekinderen, oudersen andereaanwezigen,als jullie
suggestieshebbenom het bezoek van Sinterklaasvoor
jullie beter te laten verlopen laar het ons (de werkgroep
Speelvoorzienilgen)dan even horen. Jullie inbreng is
van harte welkom.

Verkeer
Verkeersplateaus
en drempels
In het vorige nuÍtmer van het Gijzeffooise Ze&je
maakten wij bekend voor welke stralen wrj - op
verzoek va! omwonenden - bij de gemeente een
aanvraaghaddeniagediendvoor een verkeersplateauof
drcmpels. Nu de uitslag van de enquêtesonder de
omwonenden bekend is, kunnen wij u nededelen
welke aanvraager wel of niet ingewilligd zal worden.
Ter verduidelijking: als er 66 % of meerja-stemners
zijtr, wordt de vooÍziening aálgelegd (een nietstemmertelt als nee-stemner).
Verkeenplateaus:
- Berkveo,/Wolfsveu86% JA
- Raawen/Henneven:
88% JA
- BerkveD/Vlutrersven:
100%JA
- Vy'olfsveD./Vluttersven/Schaapsloopven:
867oJA
- Schaapsloopven/Vrijkensven:
86% JA
Drempels:
- Knanven: % onbekend,worden allen aangelegd
- Eijerven:63% JA, wordendus geenvan allen aangelegd.
De aaalegzal zoveel mogelijk tijdens de herbestratingswerkzaanhedengeschieden.
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Croenvoorziening
Aanleggroenrondvijvers
In december1994 hebben wij bd de gemeentede eerste werlÍekenhgen kunnen iozien voor de aaaplantvan
groen rond de vijvers. Men hoopt een groot gedeelte
hierva[ in dit plantseizoen- tot eind april - te kunnen
realiseren.
Alle direct omwonendetr zullen door de gemeente
middels een schrijven en een Keirc situatieschetsvan
de plannen op de hoogte gebracht worden. De grote
tekening met uitgewerkte details ligt dan bij leden van
de werkgroep Leefbaarheid en Groenvoorzieningter
inzage. Bij hen kunt u dar terecht voor nadere informatie. Ook zullen zij uw eventueleop- en aanmerkilgen noteren om deze vewolgens gebundeld met de
tJgemeente te bespÍeken.

Bomenin de wijk
Van de gemeentehebben wij vemomerl dat gedurende
dit plantseizoen- lot eind april - in de volgendestraten
bomen vafl de hieronder genoemdesoort geplant gaan
worden.
-

J
-

Kanu.nnikensven,Pad Riel, Pad Eijewen, Bunderkensven,Diepmeerven(binnenzijde):Zomereik
(QuercusRobur);
Diepmeerven@uitenzijde):Knotwilg (Salix Alba);
Grevenschutven: Westerse Netelboom (Celtis
Occidentalis);
Biesven:Haqslaar (Corylus Colurna);
Vlasven: Iloningboom (SophoraJaponisa,RegetrD;
Gulbergsven:Beuk (CaÍpinus Beh:lus, Frans Fontaire);
Wolfsven:Pseudo-Àcacia@obinia, Sandraudiga);
Berkven: Beuk (Carpinus Ben us, Purpurea);
Schaapsloopven:
Valse Christusdoorn (Gleditsia);
Pad Riel (lege plaatsennaastkerlfiofl: Berk (Betula):
Rond grote speelvoorziening, langs Eijerven/Schaapsloopven:
Linde (Tilia, Braban|;
Fietspad Vluttersven/Berkven: Appelbloesem (Malus, Liser):
Fietspad DiepmeerveD,/PutteDse
Dr€€f: Knotwilg
(SatixAlba);
Rond speelvoorzieningVluttersven: Bloesem (Prunust.

Er is bij de keuze van de bomen rekening gehouden
met eigenschappendie eventueelvoor overlast ku!tren
zorgen zoals besdragendheiden luisgevoeligheid.Verder wordt er met de eanplant rekeni:rg gehoudetrmet
ir- en uitritt€n, ramen van q;sning€tr, parkeewal*en,
padenvan voornrinenen lichtmasten.
Voor naderc hformatie kunt u zich wendentot MaÍcel
Rademakersof Hetty Bahlrnenn(adressenachterin).

Kerstworkshop
Op 12 en 13 december hebben er in de Driekoningenschooltwee dÍukbezocht€kentworkshops plaatsgevonden. Deze waren georgaoiseerddoor #n van onze
leden, Ine Huvenaars, samen met haar collega, Hermien Anni.nk, beidendocentplantaardigevormgeving.
Er werd voornamelijk gewerl* met natuurli.jk materiaal, zoals allerlei soorten groen (uit eigen tuin), mossen, (granaat-)appels, peertjes, raffia, cranberries,
kÍuiden, kaneelstokjes.Daamaast(natuurlijk) ook met
kaaÍsenen waxiaelichtjes. Hoe dezemuerialen werden
"samengesmeed"tot kerstdecoraties deed menigeen
veÍsteld staan.
Op één avond maalten de deelaemers ieder twee
originele stukken: een keÍtskijkkist en een kerstkrans.
Er werd m.et veel fantasie gewerk met deshndig
advies over kleur en compositie. De resultaten waÍen
verbluffend!
Wie het leuk viÍdt om met plantaardig materiaal
eigentijds bloemwerk te maken kon zich b.ier helemaal
uitleven. De muziek, de talloze voorbeelden, het
gezeliige samenzijn en samenwerkenmaake het tot
een sfeewol geheel.
Voor Pasen heeft Ine rreer twee vaa dergelijke
workshopsin petto. Deze zullen ook plaatsvindenin de
Driekoningenschoolen wel op maandag3 en dinsdag4
april a.s., vatr 19.30 tot 23.00 uur. Deze avonden
zullen in het teken staanvan de lene.
Voor informatie en inschrijving kutrt u bellen met
Ine Huvenaars, tel 11 98 45
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Conchitavan Diik
Jazzdansdocente:
Lr vervolg op de verhalenover dokter Anneke Dalinghauseq tatrdaÍtsJeroen Claes, kuot u in onderstaa.ud
stuk kennis
maken met een jazzdaasdocentedie in de gymzqel van de Driekoningenschoolles geeft in aerobics, calisthenics,stepaerobicsen iazzdans.
Mijn naan is Conchita van Dijk, ik ben 29 jaar en
kom uit Geldrop, waar ik silds deceober 1993 woon.
Mijn opleiding ben ik begonnenmet de cursus Verenigingsleidster Jazgymnastiek y6a de f(sninklijkg l.lederlandseGynaasdek Bond, KNGB. Voor deze opleiding ben ik met lof geslaagd in juni 1992. Itr
s€,ptember
van dat jaar ben ik full+ime les gaan geven
in o.a. jazdans en aerobics, Daarvóór gaf ik een paar
uutjes per week les als hobby. Van maart tot €o met
decembeÍ 1993 heb ik de SpecialisatiecursusJazzdans
van de KNGB gevolgd en evetreensmet goed Íesultaat
beëindigd.
Itr de praktijk bleek echter al snel dat je er niet komt
met een diploma alleen, Vandaar dat ik zelf nog iedere
merndeg train en daarnaast ook veei bijscholhgen
volg. Zo volg ik h de herfst-, camavals- en zomervakantie een Eaititrgsstage om van de nieuwste jazzdanspassenetr -technieken op de hoogte te blijven.
Voor de aerobics- en stepslessenvolg ik regelnatig
bijscholingsweekends.Vaak sta je op zo'n bijscholing
4 lessen(à 1,5 uur) op een dag te stappeD,sprhgen e!.
vooral zweten. Het is maar goed dat het nog steeds
mijn grootste hobby is. Eén van de orgadsaties die
bijscholingenorganiseertis de EFAA. Dat is eeo aerobics-organisadedie ook regels opstelt waaraanje je als
lesgevendete houdet hebt. Hierdoor wordt de kwatiteir
vatr de lessenbewaalÍ.
In de Driekoningenschool geef ik drie verschillende
"fit"-lesseo.Het is daaÍomook belangrijk om te bepalen:
- wat u met de les wilt bereiken:
- welke les daarbijhet besrepast.
Voor een groot deel is de lesopbouw gelijk, zoals de
u/arnilg-up, het losmakenvan de spieren en gewrichten, en de cool{own, om spierpijn te voorkomeo..De
soort les wordt bepaald door het middelste gedeelte
ervan. Dit ziet er als volet uit:

CALISTHENICS:
diverse vormen vatr gaan, lopen, kicks e.d.,
waarbl telkens één voet aatr de grond blijft. Dit is
mi.uderbelastendvoor loieèn en enkels. maar toch
lekker intensief.
AEROBICS:
diverse vormen van gaan, lopen, kicks e.d., die
echter gesprongen worden uitgevoerd. Hierdoor
wordt de conditie veÍbeterd en katr vet verbrand
worden (belangrdkais je wilt afrailen).
STEP.AEROBICS:
d.m.v. de steps (lage bankjes) waar je op- en afstapt kun je je conditie vergroten en worden met
namede bil- en beenspierenverstevigd.
Bij alle lessenwordt tevensspierverstevigendgewerk,
echter bij de calisthenicslessenligt hierop de meeste
nadruk. Ruin 30 minuteawordt daar dan ook hard aan
gewerlÍ. Teoslone geef ik naast deze "fit'lessen ook
diversejazzlessen:
-

dansexpressievoor kinderenvan 4,5 en 6 jaar;
ja?zÀ2''svoor kinderenvanaf 7 jaar;
Bodyjazz voor volwassenen.

In ai deze lessenstaathet danspleziervoorop, Om dat
te bereikeu wordt er echter hard gewerkt '," houding,
lenigheid, krach en de jazzdanstecbnieken.Ook in
deze lessen zal je vaak niet aa.ubuikspieroefeningen
ontkomen.
Er is dus voor ieder wat wils, aan u de keus. Ook voor
rnrnnên zijn we bezig om een les op te starten. Gedacht wordt aan conditietraining of man-power. Hiervoor kun je je alvast aanmelden.
Enkele gegevens:
Lessen in de Driekoningenschoolop dinsdag en donderdag. Voor hformarie en grads proefles kun je betlen:
Conchitavan Dijk, 855 676 (12.00- 14.00uur).
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Mededelingen
Stilleven
Verhuizingpraktijk huisarts/fysiotherapeuf
Met ingatrgvan 1 februari 1995houdt huisarts Anneke
p{inghap5 baar spreekuur il de nieuwe praktijkruinte. Deze praktijk is gevestigd op de hoek Diepmeerven/Biesven.Ilet volledige adresluidt:
Biesven 1
5646 I(I. Eindhoven
tel.: ll 05 13 (onveranderd)
Tevens zal per 1 maaÍt 1995dokter Rens Henquetdrie
dagdelenspreekuurhoudenop dit adres.
Ook met ingang van 1 februari 1995 is de praktijk
.._-,voor rysiotherapie Van Eijk verhuisd naar Biesven 1.
Mewouw H. van der Woerdt Rebel is bier op maandag-, dinsdxg-, donderdag- en vrijdagmiddag vanaf
13.00uur bereikbaar.
Tdz 12 82 19, b.g.g. ll 52 46.

Notulen Bewonersverenigi
ng
Zoals op de laatste Ledenvergaderingis besloten,kunnen leden die daarvoor belangstelling hebben de bestuuBtrotulenvan de Bewonersverenigiag
onwangen
tegen betaling. Voor het bedragvan / 10,- per jaar
krijgt u 11 keer per jaar de nonrlenthuisbezorgd.Als u
hierin interesseheeft kunt u zich melden bii het secretariaat (adÍesachteril).

Computercu
rsussen
'--l Buurtwerk Stiatum biedt de mogelijkheid tot het
volgeo van computercursussen.Er is een basiscunus
"Kennismaken met computersr', bestemdvoor wie
neer wil weten over de computer en er zelf mee wil
werken. ln dez.e basiscursus leert u welke
toepassingsmogelijkheden
er zoal zijn en oefent u net
verschillende programma's. Bij
voldoende
belangstellingis er een vervolgcursus. DaaÍoaastis er
een cu$us
bestemdvoor vrouwen die
al kunnen omg:un met de computer. ln deze cursus
leer je omgaanmet de basisfunctiesvan dit progranuu
voor tekstveÍwerking.
Inlichtilgen: Evelile Pyckevet:11 56 16.
Er is ook een computeÍcursusspeciaal voor kinderen
van 10 t/m 12 jaar. Tijdensdezecwsus leer je op een
creatíeveen speelsemanier de computer te gebruiken
met het progr.Ínm, Windowsvoor kinderen.
Inlichtingen:FransaSanders:ll 56 16.

Onzewijk is bijna volgebouwd.Dat is wel eensanders
geweest. Allicht, zult u denken. Níet iedereen veet
echter da de bouw et*ele jaren stilgelegen heefi,
omdat een hooftliool nia aangelegdlan worden vanwegeeenbawaarprocedure of i*s dergelijla.
De wijk was half aangelegd, ha Diepmeenen hieU
ergens op in de buun vut het Wolfsvenen d,eyerbinding met het Kanunníkensvm bestond uít een aantal
stul*en noodbestratingdíe ogenschijnlijk op een volkomen willekeurtge wijze door em reuzenhandaan ellaar
gelast lekm te zijn, Daartussen lag wat braakliggend
tefrein, waar wat m.agergras op groekle. Staatlantaon:t waren er niet m de enige passantenwaren de
schapen yan Cor Adiaans, die van of naar de stal
gedrevenwerden, wat toevallige wandelaarsm de bus
die zich door de kronkels natr het eindpuntwrong.
Aan het Eijenen - dat toen em bosje was - en aan het
einde van het Kanunnikensyen lagm gronddepots,
waaman in de winter de besneerwdetoppenzich huizehoog boven de staat verhievm en in de zomer de
droge wind een roo@luim tevoorschijntoyerde.
Het was een warme zomerayonà..Of beter gaegd
nacht, want d,ezon was al enkele uren geledenkoperkleuig onder de kim guab. De volle maan stond laag
aan d.ehemel en wierp de slagschaduwvan het gronddepot over de weg. Stilte m duistemis alotn op dit
kleine srukje Gijzenrooi. Em echtpaar yan middelbare
le$ijd líep zichzelfuít te laten. In de diepsteduistemis
stond een geparkeerdeauto. Onopyallend,In de yerle
naderded.ebw.
Wak bij de auto aangekomenwerd het echtpaar door
de bus - die met groot licht door de donkere bocht
kwam - ín het zonnetjegezet en onthuue zich voor hun
verbaasdeblil*en een schiueruchtig tableau yan twee
figuren, die elkaar in de auto poed,elnaab omklemd
hieden. De na.dermde bus 'zoonde' in en belichxe
detaíb als eenspotlicht op het toneel. Tweepaar grote
ogen lichtten verschih op in de stalznbundels.
Vtjf telkn later was het echtpaar yoorbij de aLto en de
bus om de volgende bocht, Op het nenlies brandde
nog een exhibitionistischstilleven na waar eenschild.er
jaloers op geweestkon zijn.
Later is ín de wijk nooit meer een yoorstelling met een
dergelijke uitzonderlijke apressie waargenomen.
Jeremias
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Oproepen
Vrijwilligersgevraagd
BestuuÍsleden
Het bestuur van de Bewonersverenigilg Gijzenrooi
heeft behoefte aan venterkhg. DooÍ terugtredirg van
zowel de secretadsals de pendngmeesterzijn er twee
vacatur€sontstaa[, die we $aag zo spoedig mogelijk
willen invullen. Op dit mome$ worden de honneurs
waargenomen door de vice-secretaris, Kees vatr
Vessemen de vice-penningmeester,Cecile Beekneijer.
Als u belangstellingheeft om een van deze functies te
komen venrullen om zodoendeeen bijdrage te leveren
aan het reilen en zeilen van de vereniging, kunt zió
melden bij één van de bestuursleden,We zouden het
op prijs stellen als u dit zo spoedigmogelijk zou doe4
zodat vre op de ALV van 27 mà^Ít het nieuwe bestuur
kumen voorstellenaan de leden. Voor neer informatie
over de functies kutrt u zich wenden tot bovensenoemde personeo.
Speelvoorzieningen
De werkgroep speelvoorzieningenheeft dringend behoefre aan actieveleden. Wie zich wil inzettenvoor de
speelvoorzieningenin Gijzenrooi en/of wil meewerken
aal de organisatievan buuÍactiviteiten kan zich melden bij één van de werkgroepleden (zie achterir dit
uum.mer)of op de Algenene Ledenvergaderingvan 27
maart1995.
Bij voldoende belangstelliag wordt overwogen om
speelvoorzieniogenen buuÍactiviteitetr in twee apaÍe
werkgroepenonder te brengen.

Het Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleiden het
Overleg voor OuderenEhdhoven vragen vrij'rilligers
die zich actief udllen inzetten om bestaandeopenbaÍe
gebouwenin Eindhovente bezoeken.Over de opzet,
werkwijze en atrdereonderwerpenwordt u dan metteÍtijd uitgenodigd voor een hformatiebijeenkomst. ln
deze opmep willeu wij met nadruk ook personetrdie
zelf eel handicaphebbenuimodigen.
U kunt contact opnemenmet mevr. Ienke Jonker,
Bomanshof 6, 5611 NJ Eindhoven, tel: 12 39 77
(9.00-13.00)

Jeude Boules
De werkgÍoep Seniorenbelangen
zou het zeer op prijs
stellen om met diverse medebewonen,zowel jong als
oud, een Jeu de Boulesclubop te zetten. We hebbende
indruk dat er in de wijk voldoendebelangstellitg is, en
die wil.len u/e nu eensgoed ia kaan brengen.
De Jeu de Boulesbaal zal door de gemeentebeschikbaar gesteldworden. Mochteu er onder u mensenzijn
die deze sport beoefenenof dit 'rillen gaan doen, willen die dan contact opnemenmet albr. P. v.d. Nieuwenhof, Meerbergwen 40, tel: 12 13 43.

Seizoenswandelingen
in Cijzenroois
natuurschoon
De vereniging organiseen in samenwerkingde heer
Spitters, voormalig M-gids, het konende jaar, exclusief voor de bewonersvan Gijzenrooi, een viertal seizoenswandelingerin de rijke tratuur rond Gijzenrooi.
Heeft u hiervoor belangstellingdan kunt u zich, bij
voorkeur telefonisch, aanmeldenbij Marcel Rademakers,12 51 57.

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen
Van SWOE, de Stichtíng Welzij! Ouderen Eindhoven,
ontvingenwij onderstaandpersbericht.
Yrijwilligers gevraagd:
Waarvoor?
Het toetsen van de toegalkelijkheid voor gehandi
captenvan bestaandegebouwen.
Hoe?
Samen met andere wijwilligers zorg dragen voor
het invullenvan eenenquêtelijst.
Waarom?
Er zijn veel gebouw€ndie moeilijk toegalkelijkzijn
voor slechEienden,slechthorenden
en Dersonenin
eenÍolstoel.
Waar?
Openbaregebouwenin de directeomgevingof uw
wrjk.

Ih randelinqenzijn geplod op de volqmdedètal
LÊírte!I àpril 1995
Zos: 29 juii 1995
fhr{st: 21 oktober1995
ïlinter! 13 jenuari 199ó

"Weggelopen!"
In de nacbt van di-nsdag20 december 1994 is onze
conifeer op stam, i!cl. buitenpot en kerstdecoratie
"weggelopen".
Wil de huidige "oppas''van onze conifeerzo vriendelijk zijn om hem weer tiuis te brengen.Hij heeft
namelijkerg veel last van heimwee.Het adresis bij de
'o'Pas" wel
bekend'
zijn baasjes.
P.S. Noem ie dit nu zalie kerstfeest?
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Uw bijdragenvoor het Cijzenrooise
Zegje
Wij nodigenu uit om eenstukjete schrijvenover e€n
onderwerpdat voor de helewijk interessant
kanzijn of

wat in. ieder geval met Gijzenrooi te maketr heeft.
Voor het eerswolgendeGijzenrooiseZegje moeteEalle
bijdrageo en adverrenriesuiteÍlijk op 1 juni 1995 op
he! redactie-adÍeszijt iageleverd.

Kleineadvertenties
Dc kosEl vatr advcne ies itr deze rubtiek (alleed voo. paniculieredvcredigiÀgel en det voor de verkoop vatr artikeletr) brdragea fl. 1,00 pcr Írgel,
mct eetr óinidum va! fl. 5,00' Adveftctties diencn scbdftelijk te wordcn aatrgemeldop het rEdactic-adresoDde. beraliq vÀÀher verschtdigde
b€drag. Voor b€drijvctr geldenaldcre Ericveq waalaoor u conEct kuÀt oDÁemetmct de Ícdqctic.

Tennisvermiging Genderbeernd kaa enkele nieuwe
leden plaatsen.
gí4isschien stond op uw lijstje met goede voornemens
voor 1995 zoiets als: mesr aan sport gaan doen. Of
meer tennissen.Of wellicht beter gaan tennissen.Welnu, dan is dif een kans om uw voornemensin daden
om te zeften.
TVG is een kleine termisverenigingmet zo'n 160 senior- en ongeveeÍ 40 juniorleden. De verenigilg heeft
haar thuisbasis op het gemeentelUksportpark aan de
Aalsterweg. Enkele banenzija verlicht.

Middelbare scholiere biedt zich aan als oppas, liefst
in Gijzenrooi. Graag kennismebng uooiaf. wi"o"
Vissers.telefoon:12 lO 97.

Schoonheidsspecialistein opleiding (o.a. h bezit van
menisurg diplomay vraagt moaeUL' tegen onkosten_
vergoeding. Verzorgt tevens sportmassages(gediplomeerd).Tel: 12 69 30

Ouders van twee kind.eren(vier en nul jaaÍ oud) zoe_
ken een oppas thuis voor enkele dagen per week.

rvc biedtderecreatieve
tennisser
ruim€
speermoge- fl'a?ï:ï1ïiïffiï'$,Ïl:::ïjJirtd:120406.

lijkheden, gezelligheid en de gelegenheidom nieuwe
mensente leren kennen. U kunt zich inschrijven voor
onderlinge toernooien, inteme competitiesen voor de
clubkampioenschappen.Voor wie zich nog niet zo
sterk in de tennisschoenenvoelt staal bestaat de
mogelijkheid tor het volgen van lessen. Meer
gevordeÍdetennisse$ kumen zich inscbriiven voor één
rían de vier Tvc-teans, die in de regionae KNLtecompedtiesuitkomen.
Het tennisseizoenloopt van 1 april tot 1 olÍober. Het
lidmaatschapbedraagt/ 175,- voor volwassenenen
/ 55,- voor kindeÍen tot 17 jaar. Het inschrijfgeldbedraagtf 25,-.

Hebie nu ook zin om te voetba en?
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Wilt u meer welen, bel dan naar Lilian Soanints.tel:
17 )1 \a
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BewonersverenigingGijzenrooi

DageliiksBestuur
Voorritter
SccÍetaris
Pcrtri[gEeestc!

t(oD oc wltrter
Kees vatr Vesse6 (waaÍ!eEetrd)Cecile Beckmeijer (waamemedd)i

MeerbeÍgsvetr39
DiepmeeÍvenI 12

Raatved46
Lisvetr 41
Raatvetr32
Schaapsloopvso
10
Meelbergsven32

124048
1193 06
t2 4909
1 16 50 1

1202 03
1l 04 13

WerkgroepVerkeer
Hetty !ánrmànn
Luc Cuype$
JohtrMacussen
JancoRaopaÍ
HaÍtry Reckers

Werkgroep Speelvoorzieningen
Hugo CaaBer
MoDiqueGijsbcrs
BuurtactiYiteiteo
Ma.rgotBakker
Pia RadcDakers
Heleê! WUnands

Lisveu 59
Lisvcu 2
MecÈcrgsvetr 84

tt 5475
tz 47 97
t2 1537

Vlunersvêtr l0
Raawedg
Kraanvel 16

t204.06
Lt347E

Werkgroep LeeÍbaarheid& Groenvoorziening
Keesvatr VessemlÍeËy B.hln"nn
MarianneHeeten
Joop HuÀtitrg
Marcel Radenakels

Diepdeereen I 12
Raatveo46
RÁawetr4
Gulbergsveo2T
Raawetr64

lt 04 t3
L24048
t214 87
128546
t2 5t 57

MeeóeÍgsve!72

t2 6792

Meerbergsvetr40
Mecóergsvcd 32
Berkvetr13

t2 t3 43

Werkgroep Dienstverlening
tules Schtiohoí

Werkgroep Seniorenbelangen
Pierv.d. Nieuwenhoa
Eafily Reekers
NoonjeSchipper

t2 29 84

Werkgroep lnformatievoorziening
Marcel Radêmakers'
Hetty Bah.lÍÊlÍ
CecilcBeckneijer
Rob de l\ri rÍ

R.aarveo64
Raaryetr46
Lisven 39
MeelbergsveÀ39

t2 5t 57
t2 4048
t2 3t 93
t2 0203

*) Tevenslid van he! Algemrrtr Bestrur
Ledenadministratie: Meerbetgsve!84, telt 1215 37
Aarlmcldêtrdeuwe leden, aftneldcnveltÍektende leden, adÉswijzigilgen en bezorgklacht€nGijzenrooiseZegjê.
Redactie.adres "Gijzenrooise ZegieÍ; MeeÈelgsve!39, 12 02 03
AÁnmeldenvatr en irforbalic oveaadvenÊntieseD kopij GijzeDrooiseZegie.
Postadres Bewonersvereniging: Posóus4286, 5604EG Eiodhoven
SecretaÍiaatsadres: (tijdêlijk)DicpEêcÍvctrI t2, tl M t3
Giizenrooise Zegje: Verschijnr3'1 keer perjaaÍ, oplage:ca. 500 snrks.

AlgemeneInÍormatie
Milieuklachten:Gt.: 4442 loi CFT Groenliin: 3E6l Z2
Informatieen klachtenliinDienstOgenba.eWerken:38 60OO
Vooro.a.inlichtingcn
êoklachcnovcrhuiswil.oudpapier,diliêuboi,groenvoorzicning,
bêsd-adng,
veÍlichting
etc.
Ophaálschcma:
. Huisvuilzrkkên: clkê ONEVEN wcÊkop maandag:
. Oud papicÍ:
elkc ONEVEN wcck op dinsdagvanef8.0Ouur: goedvcrpakkenin papi€Íen/kenonnen
(GEEN PLASïC) zaken of dozcnof
bij clkaarbindenmci rouw:
. GFf bak:
clke EVEN weekop marndag

Voorkwoliteit,
sewice
engezellígheid

Jons
Kqqtie
-

koos fiinevleesworen noten
bonbons- dellcofessen

koude schofe/s
Korionderslrool
ó
DAMES.EN HEREN
HAARMODEEDDYPINAS

t

lcrccc| c mnid,tictkift t

.

5667BB Geldrop,Nuenenseweg
73,
tet.:04s.854583
5613DV Eindhoven,
Tongelresestraat
268a,
tet.:04G4S689B
5643WG Eindhoven,
St. petr.Canisiuslaan
54,
tet.:04G.l.tBZ8g

}.t"+ffi
SHANGHA
I
.

EINDHOVEN Tel o4D - 120727

m a- v r i j v a n 1 6 . 0 0 - Z Z . O O
weekend en f eestdagen
van 12.00-22.00 uur

Vivant
f,Darnes

4

í

4

J

ll,Kfr\,/,lfrt!fr?4;.

t
KonanCenfra
ljJq
antiayLsluJ
v hennen6rad- t-udanxet

t

CHINEESINDISCHREST
AURANT
Heezerweg3'14

,

- ÍIererr

Daems Gevelrenovatie
Schoonmaakbedrijf

Gevelrenovatie
* Gevelreiniging
* Gevelirnpregnering
* Glasbewassing
* Rioolreiniging
* Interieuneiniging
* Tapijtreiniging
* Brand- en roetreiniging

Mode
chic en sportief
ftaliaanse
eD FlanseEode
de nieure
collectie
is binnen
Eeezereeg 304
vrlidag koopayoad

DSB...GE\ryOONDE BESTE
Tel.
040-125271/125869
Auto Tel. 06-52851305

--'
,--' --.iíiihïttot
".*
*ïi,àioo ro,4"f; óJaa;-

STRATMAN

Jedaelonderlaond/ao'

Voor al uw groenteen fruit
en voor het makenvan fruitschalen

à

nde Drte,funnaeniíoo/.

A.J.Straunan
Tapintraat14
Eindhoven(Tivoli)
llE5'í3

W

enyur,(n/ercnyanalÍ íaar

*o,a/0,(ontltbr Dg,(,
assó7ó

Heezerweg
306,Eindhoven
tel.040-114870

, 1erfubicJ,s/ep-aerob

'h//aneltsy'azzdans
//1
0eur/elínrunnanynM.
y'oor
info'hndtrlayanDí;I

\Yii makeÍrkant €n klaarmaaltijden.Dezezijn in de ol'en of
m€nellon te !-efiïÍ]Ínen.
Ied€ÍerveekverdndeÍtde mordijst. De maaitíj<io ájn in de
koeikast l0 dagente bew-aren.
Iederecj€ krrnt u vaÍr 10.00uur tct 19.00uur bi-iorx telecht om
uw keuzete mak€Ír
Uiteraardmakenwij ook nog de mooistekcude schoteisen
buffetten.

'

t

a

,

l

I

t

J

e0-d55ó7ó

T1IELS
B,V.

- lJzerwaren- Gereedschappên
- Tuinartikelen

Korianderstraat
1B-2O-22-Telefoon110538

ALLÉÉ\I VERKRIJGBAAR BU:

OSTIPIIOUT
DRANKET.{CENTRT.N,I

LUXE- EN HUISHOUDEUJKEARTIKELEN
Heezerweg300 - TeleÍoon113224
HETÁD8ES
YOOf,SEFV'CE,
KJ.,/AUIEÏÍ
ENGARANNE

Tivolilaan 95, Telefoon 11.,11.77

iiuidverz,cÀRilt-I,
Dieprcerven
u.0, 56468c
EIIÍDE,
040-127002

l{ol Verberne
tl8 T.l! 7111t4.

ff..t.rr.g

B e l e e f h e t w e l d a d i g eg e v o e lv a n ' n

Pt*o^ g e z i c h t s b e h a n di ne gl b i j
HUI N ERZORGI
IIG' CARIIII'
V o o re e n a f s p r a a ko f i n f o r m a t ' i e :0 4 0 - 1 2 7 0 0 2
C a r i n D i j c k s , g e d i p '.1 s c h o o n h e i d s p e ciisatle
Geopend
na-do:19.00tot 22.00uull rro-do:9.00tot 18.00uur

TTIDHOY:X
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