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Deze tiende editie van het Gijzenrooise Zegje begint met het heuglijke feit dat we nu meer dan 500 leden hebben- Na
de melding met betrekking tot het nieuwe bestuur vervolgen we met de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en
de verschillendewerkgroepen.Ben I-esterhuis,netweíkambtenaarvan de politie voor o.a. Gijzeruooi, stelt zich voor in
een door hemzelf geschreven stukje. Annêke Dalinghaus, de huisaís in Gijzenrooi, heeft een stuk geschreven over
gezondheid en vakantie, waarin een aantal nuttige tips en wenken worden gegeven. In mei heeft het steunpunt voor
ouderen aan de Jaguarstraat zijn deuren geopend. We hebben een overzicht van de activit€it€n van het steunpunt in dit
Zegie opgenomen. Tot slot willsn wij uw aandacht vestigcn op de oproep voor de zomerwandeling rond GijzenÍooi
van 29 juli a.s.
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De Bewonersvereniging Gijzenrooi is de grens van 500
leden gepasseerd. Diegenen die op de Algemene kdenvergadering yan 27 ma í 1995 aanwezig waren
hebben kunnen meernakendat mevrouw v-d. Broek als
het 500e lid is verwelkomd en in de bloemeqjes is
gezet- DezÊ mijlpaal heeft de vereniging binneo een
tijdsbestek van ruim anderhalf jaar weten te beÍeiken,
hetgeen iels is om toch wel een beetje trots op te zijn.
Met dit ledenaantal behoren we in Eindhoven tot de
grootste verenigiqgen in zijn sooí en met zo'n grote
achterban kunnen we ons krachtig opstellen in de
contactenmet de gcmeentecn anderc instantics.

Nieuw Bestuur
Op de Algemenc I-edenvergaderingvan 27 rnaaí jl.
hccft ecn bestuurswisscling plaatsgevonden. Allc

kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld voor
een bestuursfunctie zijn hierbij gekozen. De nieuwe
bestuuÍsleden zijn: Evelyn I-eenen (secretaris), Mark
Melters (penningureester) en Els van Asseldork (informatievoorziening). De afgetreden leden zijn: Cecile
Beekmeijer (waamemend penningmeester en part-time
speelvoorzieningen) Marcel Radernakers (informatievoorziening). I{ierbij wil het b€stuur Cecile en Marcel
hartelijk dank zeggen voor hun gewetdigê inzet voor
de BewoneÍsvereniging Gijzenrooi, waarbij met name
Marcel genoemd mag worden als één van de grondleg
sers van de BG-

Speelvoorzieningen
Grote speelvooÍziening
Op 10 mei jt- heeft de gemeente het plan voor de
speel- en groenvoorziening aan het Eijerven en
Schaapsloopven g€presenteerd aan de direct omwonenden en de BG- De geme€ntegaf aan dat dit het
definitieve plan is. Er kunnen slcchls kleine wijzigingen in aangebrachtworden, die hoÍ plan niet ingrijpend
vcmnderen. Elders in dit blad is dc tekening van dit
plan opgenomenHct plan is in grolc lijncn als v.'lgt:
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Er komen 3 speelplekken.
De speelplek tot 5 jaar wordt ingericht met een
veerwip, een zandsp€ellafel en een grasklokje (toestel met dmai- en kjkmogelijkheden). Voor de 5
tot 1o-jarigen komt er een combinatietoestel met
opstaptoren, glijbaan, brugnet en toreÍr. De
lo+-hoek bestaat uit een combinatie van f,rtnessachtige toesiellen- De ondergrond van alle speelplekken is zand.
Het speelveld wordt in tweeën verdeeld d.m.v.
bomen.
De 3 pleintjes worden bol gelegd en bestràat met
klinkertjes.
Er komen enkele banken langs de paden en bij de
speelplekvoor de Heintjes.
Er komt geen h€k om het grasveld. Er komt wel
een stukje hek langs de speelplek voor de kleinljes.
I-angs het grootste pad komen evenwichtsbalken en
bokspringpaaltjes.
Er komen geen fietssluizen aan het begin van de
paden, omdat anders door de struiken wordt geÍeden.

De direct omwonenden hebben tijdens de avond nog
gevraagd om aanpassingen van het plan. Hiermee
wordt door de gemeente zo veel mogelijk rekening
gehouden. Het definitieve ontwerp v/ordt z.s.m. toegestuurd aan direct omwonenden en de BGOp woensdag 7 juni hebben alle bewoners van Gijzenrooi de kans gekregen om het ontwerp van de gÍote
speelvoorziening nader te bekijken en eÍ vragen over te
stellen. De opkomst was niet zo gÍoot, maar de aanwezigen waren het oveÍ het algemeen genomen eens met
het plar- Dit wordt doorgegeven aan de gemeente,
zodat men daar het definitieve ontwcrp kan gaan ma,
ken.
De gemeente hoopt dat het plan dit najaar gerealiseerd
kan worden.

SpeelvoorzieningLisven
In het voorjaar hebben verschillende groepen jongeren
overlast bezorgd voor omwonendgÍl van deze speelplek, Om deze reden is er óp 20 Íraart overleg geweesÍ
tussen gemeente, politie, omrvonenden en de werkgroepen L,eefbaarheid en Speelvoorzieningen van de BG.
Iater is ook BuuÍwerk Eindhoven betrokken bij dit
overleg. Dit heeft geresulteerd in extra surveillance
door de politie bij deze speelplek. Sinds die tijd zijn er
nauwelijks meer klachten gewcest omtrent oveÍlast- op
dit moment wordt er weer druk gespeeld door de kin
deren.

Vennendag
Het is zondag 11 juli, 8-00 uur 's morgens en gespannen kijken we naar buiten- Zou het kunnen -.-, of toch
maar niet ...??
Achteraf kunnen we zegget dat we blij zijn dat de
Vennendag is doorgegaan; de weergoden w:ren ons
zeer gunstig gezind.
De grote kinderen waren om 11.15 uur allemaal aanwezig. De groepen werden ingedeeld en er werd een
gÍo€psnaam vgÍzonnen. Daarna werd de te zoeken vlag
versierd. Met veel enthousiasme ging elke groep eên
speuíocht uitzetten. Natuurlijk moest het zo moeilijk
mogelijk gemaakt worden, zodat de groep die de
speuÍtocht later moest gaan lopen moeite zou hebben
om de vlag te vinden. Nadat iedereen weer op het
speelplein aangekom€n was, werd onder het genot van
eten en drinken energie opgedaan om zelf te gaan
speuren naar de vlag. De zwaÍ-witte groep kwam als
eerste w€er teÍug op het schoolplein. Bijna alle groe,
pen hadden uiteindelijk hun vlag gevonden, behalve
"groen", die kon hem niet vinden; die vlag was wel
erg goed verstopt!

Y.

Onderwijl konden de kleintjes op het plein allerlei
spelletjes doen:
-

bloempotjes verven
koek happen
skippy-ballen
hengelen
ballen gooien in de mond van een heuse clown
bliklopen
ezeltje plak
stoepkÍijten
het loopparcours

Het hengelen en het looppaÍcours waren duidelijk
favoriet. Tussendoor werden de kinderen voorzien van
appelsap en koek, appets en soepstengels. Ook dit
vond gretig aftrel. Veel ouders van de kleintjes waren
erg enthousiast, vooral omdat deze dag ook weÍd
aangegrep€n om mecr menseÍl uit de wijk te leren
kennen.
Zonder begeleiders, helpers en ouders zou deze dag
nooit hebben kunnen plaatsvinden.

Bedankt allemaal!
En ... wat was de organisalie blij dat het tóch door
kon gaan!
En ... hopeliik allemaal tot volgend jaar!!!

Pia, Wil, Hugo, Margol, Helecn en Monique

v
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Verkeer
Op de Algemene Ledenvergadering van 27 rnaatl jlwerd een aantal vragen gesteld, $,aarop wU toen geen
antwoord konden geven- Wij hebben navraag gedaan
en zijn tot de volgende antwoorden gekomen-

Belangstellenden vooÍ een jeude-boulesvereniging
kunnen zich aanmelden bij Piet v.d. Nieuwenhof
(adres achterin). Omdat de tijd dringt willen we uw
reactie graag binnen hebben UITERLITK
25 IUNI
1995, daar we anders E laat zijn en de jeude-boulesbaan er definitief niet komt.

Gymclub
VRAAG:

Welke bewoners worden geênquêteerd voor
een verkeeÍsmaatregol in een straat?

Drempels: de hele straat
Plateaus: de direct omlvonenden van het plateau, waarbij men niet moer wordt geÀen als omwonend, als men
na een bocht in de straat n'oont. De enquête wordt
altijd door de gem€ente samengesteld.
VRAAG:
ar/

Kunnen er snelheidsremmende rnaatregelen
op het Diepmeerven komen of snelheidscontroles?

Voor snelheidsrsmmende maatregelen vindt binnenlort
overleg plaats tussen d€ politie, de gem€ente en de
BG. Wij houden u op de hoogte van het Íesultaat van
dit overleg. Er zal binnenkoí een snelheidscontÍole
plaatsvinden, hetgeen inhoudt dat alle weggebruikers,
incl- wijkbewoners, in pnncipe een bon kunnen krijgen
voor te haÍd rijden op het Diepmeerven of Kanunnikensven. Warneer de controle plaalsvindt is onbekend,
het resultáát voor uzelf heeft u zelf in de hand/voet-

Seniorenbelangen
rJeu-de-Boules
Zoals bekend willen we met eên aafial melsen (zowel
oud als jong) graag een jeu{e-boulestraan aangelegd
zien in de buuÍt van het kerkhof. De gemecnte wil
dezr wel aanleggen, maar u,il dit dan tegelijk doen met
de andere speel- en groenvoorzieningen rond h€t kerkhof. AIs aanspreekpunl voor de jeu{e-boulesbaan wil
de gemeente graag €€Íl apaÍto vereniging orn te kurmen
overleggen over záken als beheer en ondeÍhoud van de
baan.

We zijn reedsgestaÍt in het nieuwe seizoenen wel op
woensdagmiddagvan 15.30 tot 16-30 uur in de Driekoningenschool.Mochten er in de wijk, of elders, nog
geinteresseerde
spoíers zijn van minstens55 jaar jong,
dan kunnen die zich op korte termijn melden. Er is in
onze fijne gÍoep nog plaats voor een paar leden- aarzelt u niet, want het zou jammer zijn als u op een
wachdijst teÍecht zou komen. Aanrneldingenbij: Piet
v.d. Nieuwenhofíadresachterin).

Zomerwandelingrondom Gijzenrooi
Zoals we al eerder hebben aangekondigd wordt er
ieder seizoen een wandeling in de natuur rond Gijzenrooi georganiseerd- Deze wandelingen zijn onder leiding van de heer Spitters, oud-IVN-gids. De zomerwandeling is op zaterdag 29 juli. De groep vertreh
om E-OO uuÍ vanaf de Driekoningenschool.
Gezien
de enthousiaste reacties op de voorjaarswaadeling verwachten wc ook nu weer behoorliik wat mensen.

Uw bijdragenvoor het Gijzenrooise

Zege
Wij nodigen u,uit om een stukje te schrijven over een
onderwerpdat voor de hele wuk inteÍessantkan zijn of
wat in i€der g€val met Gijzenrooi te maken heeft.
Voor het eerstvolgendeGijzenrooiseZegie moetenalle
bijdragen en advertentiesuiterlijk op I olÍober 1995
op het redactie-adreszijn ingeleverd.
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Politienieuws: Ben Lesterhuis
Oorspronkelijk zou ik, Ben l-esterhuis, lokaal inspecteur, een artikel in uw blad schrijven over de reorganisatie bij de
Nederlandse politie. Inmiddels heeft elke inwoner van Eindhoven een Politie-wijzer in de brievenbus gekregen, Hierin
is een aantal zaken uit de docken gedaan, waaronder de reorganisatie- U heeft ook kunnen lezen dat ik als netwerker
verantwoordelijk ben voor de veiligheid en leeÍbaarheid van een gedeelte van de Afdeling Stratum, waarin o.a.
Giizenrooi valt-

Ik wil nij gÍaag evcn voofstellen. Ik ben in 1963 bij
het Korps Rijkspolitie begonnen in het oosten van het
land, in Holten. Ik heb daar ook nog gediend in Raalte
en Delden. Vervolgens ben ik overgeplaatst naar WaalreIn 1972 ben ik een opleiding gaan volgen voor spoÍt
instmcteur bij de politie, waarna ik 16 jaar spoí-instÍuctie heb gegeyen aan de leden val het toenmalige
District Eindhoven van het Korps Rijkspolitie. Na 16
jaar waren een aantal lichamelijke onderdelen zodanig
versleten dat il< met het lesgeven moest stoppcn. Ik
werd geplaatst in de executieve dienst te Waalre.
Rond 1990 grngen wij een samenwerkingsverband aan
met de politie vaa Va.lkenswaard en zodoende kwam ik
in Valkenswaard terecht. Vervolgens heb ik met de
reorganisatie gekozen voor de functie van Netwerker in
de Afdeling Stratum van de Regiopolitie Brabant ZuidOost. Naast Gijzenrooi ben ik verantwoordelijk voor
de wijken-/buurten De Nieuwe Erven, Kruidenbuuí en
Tivoli.
Inmiddels heb ik een aantal bewoners ia de wijk nader
leren kennen door bezoek van enige buurtvergaderingen. Ik vind dat u in eon hele mooie buuÍ in Eindho
ven woont, waar op dit moment de veiligheid en leefbaarheid goed scoÍen. Hot is mogelijk dat we in de
nabije toekomst in bepaalde delen varr de wijk een
buurtpreventie-project zouden kumen gaal opzetten
met het oogmerk om de veiligheid en leefbaarheid op
huidise niveau te handhaven.

Met de vakantie voor de deur heb ik nog een aantal
tips voor u, waardoor uw vakantie werkelijk onbezorgd is en blijft. Overigens kan ik u hieromtrent geen
zekerheid of verzrkering g€ven, want de leden van het
inbrekers-gilde gaan niet allemaal tegelijk op vakantie.

Op het politiebureau ligt een folder waarin 32 tips
worden gegeven voor eon onbezorgde vakantie.
Kom gemst naaÍ het bureau en haal zo'n folder.
-

Er ligt ook een afwezigheidsmelding voor u klaar,
die u kunt invullen. Hierdoor weten wij van de
politie dat u op vakantie trcnt en kunnen we tijdens
uw afuezigheid eens een keer extra langs uw huis
rijden om te kijken of alles in orde is,

-

Laat buren of kennissen weten dat u weg bent en
laat hen regelmatig in uw huis een aantal handelingen uitvoeren, waardoor het van buiten lijlt alsof
het pand gewoon bewooqd is.

t .

In de folder met 32 tips staan niet alleen tips voor
thuis, maar ook een aantal zaken waaraan u moet
denlen als u onderweg bent Íraar uw yakantie adres en
als u daar bent aaagekomenNamens alle leden van de politie van de Afdeling
Stratum wens ik u een prettige vakantie met yeel mooi
weor, zodat u uitgerust terugk€eÍt op de thuisbasis.

Vakantie en gezondheid
Het is weer tijd voor vakantie- Ieder jaar gaal we vaker en verder op vakantie. Het is natuurlijk hee ijk om verre
landen te ontdekken en alledei bijzondere gerechten te proboren .--- totdat we ziek worden! Vandaar hier alvast enkele
tips van Arureke Dalinghaus, huisarts in Gijzenrooi.

Algemeen

DiarÍee

Indieo u medicijnen gebruikt, maak er dan een lijstje
van en berg dil gned op. Schrijf daarbij ook de naam,
het adres en he1 lelefoonnuÍ ner van uw huisarts,
zodat men ahijd informaÍie kan inwinnen- Heel bclangrijk is ook om te weten of u ergens allergisch voor
bont- Hierond€Í volgt c€n bespreking van de mecst
voorkomende kwalen tijdens vakantie-

Meestal is de oorzaak onschuldig. Het belangrijkste is
om het verloren gegane vochl aan te vullen. Dit kan
met slappe thee, bouillon of lichte limonade. GEEN
PRIKLIMONADE!
Het is zaak om vaak kleine beetjes te drinken- Als er koorls is (d.w-z- meeÍ dan 38
graden 's rrchtends)of als de diarrec langer dan I week
aanhoudt, is hr:t verstandig om een doktcr tc raadple

\É.
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gen- Medicijnen zijn over het algemeen niet nodig!
Alleen wanneer de diarree op een bijzonder ongeschilÍ
moment komt (bv. vliegreis) kunt u bv. Diacure gebruiken. Denkt u erom dat de anticonceptiepil bij
diarree minder goed beschermt.

Ook bij verbranding door ardere oorzaken (bv. barbecue) is hel belangrijk om direct te koelen met water;
wel 2O minuten! Ga naar een doller als u blaren hebt
in het gezicht, op handen, armen of benen of als er
ontstekingen ontstaan op de brandplekken.

Ínsektebeten/-steken

Pijn

De me€ste inscktebeten zijn na deppen met wat azijn
verholpen. Ook is bv. Azaron hiervoor handig. Anders
is het als u overgevoelig b€nt voor insektebeten (trv.
wesp). Waarschuw een dokÍer als u na een inseklebeet
onwel wordt, een piepende ademhaling krijgt of blaren
op aadere delen van het lichaam dan waar u bent gestoken.

Ook op vakantie kunt u hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, verkoudheid of pijn door een blessurekrijgen.
Als u de pijn wilt verzachtenkunt u het besteparaceta,
mol gebruiken, mits u onder de maximaledosis blijft.

Een tekebeet kan een zeldzame zieke overbrengen;
waarschuw een dokter als de huid eromheen na enkele
'lagen of weken rood wordt- Een teek kun
ie trouwens
venvijderen door er vaseline áf bot., op
lemakïelijk
te smeren, hij taat dan na een tijdje varzelf los (door
verstikking) .

Pijn heeft ook een signaalfunctie, dus als er hevige
p|n optre€dt zonder duidelijke oorzaak, is he1 een
reden om de dokter te raadplegen.

Wat moet u meenemenop vakantie
-

-

Zonnebrand
Neem een zonaebrandrniddel met een hoge beschermingsfactor mee om vooral de e€Íste dagen de huid te
beschormen- Ga niet lang in de zon, maar voor het
langzaam op. Meestal is zonnebrand een eerstegraads
verbranding; dan is er sprake van een pijnljke rode
huid. Als er blaren zijn is het een tweedegraads verbranding, hetgeen reden is om een dokler te raadplegen. Bij zomebrand is koelen d.m.v. een koude douche aan te bevelen. Voor de pijn kunt u een pijnstiller
gebruiken (bv- paracetamol).

J

lijst van medicijnen, altergieen, diagnoses en_/of
naam dokter. indien van toepassing
paracetamolals pijnsriller
zonnebrandcrème
gvt. Diacure tegen diarree
pleisters en verband voor de eerste hulp

I-aten we hop€n dat u er niets van hoeft te gebruiken
en dat u geniet van een heedijke vakantie!
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Steunpunt Ouderen Jaguarstraat
Op de hoek Heezerweg/Jaguarstraat is een steunpuot
gebouwd voor mensen vanaf 55 jaar uit de omgeving'
negin mei is dit steunpunt geopend en sindsdien kunt u
ervan gebruik maken. Hieronder volgt e&n overzicht
van de zaken waarvoor u in het steunpunt terecht kunt'

Eten bij het eetpunt
Er komt een eetpunt vooÍ ouderen die om een of andere reden er niet me€r toe komen zelf een warme maaltijd klaar te maken. Het gezamenlijke oten in een
gezellige sfeer kan dan een oplossing zijn'
Voor mesr informatie tel: 45 04 45 on vragen naar
Marieke van Manen of Henny Paardekam'

Pedicure
Sinds 10 mei kunnen ouderen vanaf 55 jaar om de 14
dagen op woensdagmiddag, vanaf 12.30 uuÍ' t€Íecht
bij de SWOE-pedicuro mw- Litjens voor een volledige
voetbehandeling. Koston zijn / 15'85 per behandeling'
Van tevoren een afspraak maken. Tel:. ll 12 69'

lnformatiepunt
Het steunpunt heeft ook een informatiepunt waar u
informatie kunt kÍijgen ovor allerhande zaken die
ouderenaangaan.Het informatiopunt is open op maandag en donderdagvan 14.00-16-00 uur on op dinsdag
en woensdagvan 10.00-12.O0uur- U kunt zo binnenlopen.

Activiteitenmiddag
Elke dinsdagrniddagvanaf 13-30 organiseeí de gebrur
kersverenigingeen activiteitenmiddag. Deze middagen
zijn wisselendvan kafirkter- Voor meer informatie kunt
u terecht bij dhr. Vogels, tel: 11 85 55 of mw' Van
cijzel, t€l: lt 70 71.

Bibliotheek
De gebruikersveronigingheeft een kleino bibliotheek'
Deze is open op dinsdagen vrijdag van 10'30-11'30
uur. Voor mensendie lid zijn van de bibliotheek of
van de gebruikersverenigrngzijn er geeÍrkostên' Voor
niet leden is er een bijdrage varrÍ O,25 per boek'

Binnenlopenen koffie drinken
Op alle werkdagen kunt u gewoon binnenlopen en
gezellig een kopje kofhe komen drinken'
Voor algemene informatie kunt u bellen met Marieke
van Manen, 1el: 45 04 45" toesl.f,,l233.

I

De Poes

Dit is hct verhaal t'an de poes.
De poes die alleen thuis was.
De poes die in de zon slieP.
De poes die in de zon sliep op het tafeltie naast de
telefoon.
De teleÍoon die hard inkeldeDe teleÍoon die de poes dzed schikken, die in de zon
sliep op het tafeltje naast de telefoonDe poes die von hct ídelíje sprong' het taÍehie dat
omviel, de val die de vaas meesleurde, de vaas die in
schcmen víel, de scherf die de kat raakte, de klt die
kijste.
Dit is heí verhaal van de beller díe het kríjsen hoorde,
het kijsen dal hen zorgen baarde' de zorgen die heru
deden bellen naar de alarmceturale' de alanncentíale
díe de politíe en de ambulance belde, de ambulance
die mzt de politie het huis bezocht. het huis van de
poes, de poes die alleen thais was.
Dit is ha verhattl van de politie die bíj het huis kwant
en niets hoorde, alleen de stilte, de stilte die verdocln
was. De politie die de ruit forceerde' de ruit die toegang gaf tot hel hluis, hct huis van de poes, die alleen
ihui" -^ en was weggekropen binnen in het huis dat
stil was en verdacht. De verdachÍe die owindbaar was
in het htis, waar de poes was weggekropen en waarvan dt ruit stuk was, de ruit die de politíe liet herstellen.
DiÍ is her verhaal van het hais dal de politie verliet
rnzt leSe handen, safiEn mzt de lege ambulance' het
huis waar de man thuiskwqrn die was weggeweest'
waar het stil was en de ruit weer heel' waar de telefoon en tafeltje omgevallen waren en de voas in scherven lag.
Dit is het verhaal van de luisteraar die het alles aanhoordc, de schijver die hct opschreef, het verhqal van
tle poes, de Poes die sliep en alleen thltis was in een
hais in Gijzenrooi.. - Jeremias
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Kleine advertenties
De kost€tr vsÍ adveÍtmties in dêze briet (alleeo voor páÍiculieÍ€D/veÍedghged
etr d€t vooÍ de ve{toop vaí etitel€o) be&agea fl. l,OO p€Í
Ícgel, mei €ea niniorq
v51 fl. 5,00. Ádv€Ít€dties dieaer scbriftcliik Íe woÍd€n saagêmeld op h€t Íedactie-adÍ€s otrd€Í b€taliÍg va11 h€Í v€{schuldigde bedrag. voor b€dÍijvetr gelden atrd€Í€ ta'Ëvetr, E?aÍvooÍ u cootaot kunt oDrcEen met de rcdadic-

Gczocht: een nettc (niet-rokende) hulp voor I
ochtendin de week, bij voorkeur op donderdag.
Telefonischbereikbaarna 18-30uur oo
telefoonnummer:l l 48 40 (Berkven)

Oppas aan huis gezocht voor ture€kinderen (1,5
3,5 jaar oud) voor woensdagen donderdag.
11 42 27 (taffi 18.00er 19.00uw)
3Tel:

Wij zoeken €cn oppas die Bad en Tim van 5 jaar op
woensdagmiddagvan school kan halen en aansluitend
1-1,5 uur voor ze kan zorgen. U kunt ons na 18.00
uur bellen. Rob en Monique Gijsbers, Meerbergsven
84. tql; 12 15 37.

Gevraagd: Zelfstandige hulp in de huishouding voor
1 ochtend in de week.
E. van Asseldonk, Wolfsven ll, tel; Lffi
(rn

l8.OO
uur)
Tweede-jaars schoonheidsspecialiste in opleiding
vraagt modellen tegen onkostenvergoeding.In bezit
van manicure- en spoÍmassage{iploma- Interesse?
lvlariÊittaKlappe, tel: 12 69 30-

\2í22?

Korfbalvereniging EKV Eindhoven uit Stratum,nodigr
kinderen van 6 t/m 16 jaar uit om 3 x GRÁTIS mec
te trainen. Wil je hier meer over weten?Bol dan naar
Hannie Vermolen. tel: 040 - 12 72 03-

Te koop gevraagd: 24" meisjescity-bikeW. Bemaerts.tel: 11 54 75-

Heb ie nu ook zin om te Voetbaflen?

tegerover
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GIJZENROOISE ZEGJE
Nummer 1O, Juni 1995
Bewonersvereniging Gijzenrool
DagelilksBestuuÍ
S€{retarts
PeÁdngme€ster

Rob dc WinteÍ'
Evelyn Leeren'
MaÍk Melters*

WeÍkgÍoep VeÍkeeÍ
Hetty BahlmaÍn'
Luc C\rypers
Johí Mat€usseÊ
JatrcoRamPaí
Hamy Reekers

Raatveo 4ó
Lisveq 4l
R atv€0 32
Schàap6looPven l0
Meeóe*gsven 32

WerkgÍoeP SPeelvoorzieningen
Wll B€rnaerts'
Hugo CÍa$e!
Mooique Gijsbers
BuuÍtactiviteitetr
MaÍgot Bakker
Denise v.d. Heuvel
MaÍy Kerkhover
Pia RadeÉakeÍs
Heleên Wijnads

39
Me€Íb€rgsvetr
51
RaaweÁ
Lisvetr33

t2 40 48
tl 9306
124909
I t 6 50 l

Lisvea 59
Lisv€D 2
Meerbergsveo84

tt 54'15
t2 47 9'l
t2 t5 37

\4uttersven l0
Kraatrven28
Wolfsv 28
RaaNen64
Kraaíved 16

1204 06
12'to03
1268 54
r2 51 5'1
'18
lt 34

WerkgÍoep LeefbaaÍheid & GÍoenvooÍziening
xo. tno v"".".'
Hetty Bó1Íoaíí
Marianne H€€Íen
Joop Huntitrg

WeÍkgÍoep Dienstverlening
Jules sc;ónhofí

Diepmeerven ll2
Raatvetr46
Rtáwen 4
GulbeÍ8Fven27

1 l 0 41 3
1240 4A
127447
12a546

MeeÍb€Ígsven 72

126',t92

WeÍkgroep Seniorenbelangen
piet v.a. Uieuwemof,
Ha!try Re€ters
NooÍtje SchiPFr

MeeíbeÍ8ÉveÍ '10
Meeítergsveí 32
Berkven 13

WeÍkgÍoep Inf oÍmatievooÍziening
Els van Asseldoak'
Hefy BablmaDn
C€cil€ Be€kmeiieÍ
Pet a CÍeuse!
Rob de whteÍ

wo(sven

ll

Raalen z{ó
Lisvetr 39
Wolfsveo 12
MeeÍbergsven39

1202 03
12'1314
t2 63 58

t2 1343
1229 E4

125227
1240 48
t2 3193
1 1 4 60 8
t2 02 03

+) Tev€nstid vaír het Algem€etrB€s$rur
Meerbe{gsver 84' tel: 12 l5 37
I-€denadmitristÍatie:
er bezorgtlacbrro GiizcEÍooisc ZcgÉ'
aa.nmeldeonieuwe ledea, afmeldeDv€Ítrel'terde l€deo, adreswijzigingeo
'Gijzenrooise
39' n' a 03
Meerbergsveu
Zegie':
Redactic-adres
Zegie_
Aaomeldetrvatr ed idormalie ovsÍ adveÍterties ea topij GijzoorooÈe
Eiodhovetr
EG
5604
42E6'
Poslbos
Postadres Bewoaersvereniging:
Raalven51, 12 73 78
Secretariaatsadrcs:
TngSe: v€rschijat 34 keer p€' jaar' oplage: ca' 550 stuks'
Gijznntooise

Algemene Informatie
Milicuklachten: tel.:44 42 r0; GFT GÍoetrlijn: 38 61 72
60 00
Informatie- en klachtenlijn Dienst Openbare Werken: 38

etc'
papier, milieubox, groenvoorziening, bestlaling, verlichting
Voor o.a. inlichtirgen eo klachten over buisuril, oud
oohaalschena:
elke ONEVEN week op Daaodag;
. Huisvuilzakkea:
(GEEN PLÀSTIC) zakken of dozen
8.00 uur; goc<l verpakkon in papi€rên/kartonnetr
Jp o*a"g',.1,.'.f
elkê 6NEVEN *""t
.
oud DaDier:
of bii elkaaÍ binden met touw;
elke EVEN week oP maandag
. cFf bal:

KAATIE
'A1{S
K o r i c n C e r s i r c o ló - S t r c i u m E i n d h o v e n

TeiC
. /O - 112236

DAMES-E N H E R E N
HA.ARMODE
EDDYPINAS

)

I

5667BB Geldrop,Nuenenseweg
23,
tel.: O4GB545B3
5613 DV Eindhoven,Tongelresestraat
26ga,
tel.: 04G4S6898
5643WG Eindhoven,St. Petr.Canisiuslaan
54,
tet.:040_118288

,

Konarwertfraar

lrl,,tlrcblx"dUeEts rers

" 3d.

ifuantet

t i à ? -t?Á
rtÈ
J^t+
FCHINEESINDIS€H RESTAURANT

SHANGHAI
-

v

Heezerweg314

EINDHOVÉN Íel o4O - 120727

na-vr! van l6 .OO-22.00 uur
.reekend en f eestdagen
van 12.00-22,00 uur

=*->
Vivant
Ág t'A

rDames - rreren

fí/Fe1
/./

,./'

Mode

#
r-!4

Gevelrenovatie
* Gevelreiniging
* Gevelirnpregnering
* Giasbewassing
* fuoolreiniging
* Interieuneiniging
* Taniit reirr i <rino

(/

* Brand- en roetreiniging

ï,,

chic
en spoEtief
Italiaanse
en Frausenode
de nieurre
collectie
is binnen

Heezerveg
304
vrijda g koopavond

Daems Gevelrenovatie
Schoonmaakbedrijf

DSB

GEWOON DE BESTE

Tel.
1112s869
040-12527
Auto T e l . 0 6 - 5 2 8 5 1 3 0 5

STRATMAN

Je/uedonderdEndlag',
-

I

**r
{:. .in

lurlílnderanvan4.5en?Jaar
envurlndeftn ranaÍ Í iaar

onrngznihoo/.
n de Dne,4

A.J.Statrnan
1 ,.1
J,-

r O,u,(
usó7ó
,oo,
.Í0,(onchilo

Eindhoven(Tivoli)
r íR { ! 1
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Voor al uw groeÍrreen fruit
en voor het maken van fruitschalen

'T^-i**--r
.l4P!lJl.r<r.Lr

/ -

Tr----.1l.es 3 96- Fi1dfi or.en

..r*t
rel o4o-114370
(lln=Wwu'
Wij inaken kant er liaar naaltijden- Deze z.jn in iie cr'::r oi

edg(4qtdogu londerdEr
-,--zd
-I---7
' offobLJ 's/ep'aerob
ËtJazzdons
- tr 'Ql/ane/ics
'
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...."; t".r,.r.i- r-ere.uiji.r. D: maa.iuiigt :in ia iie
kceLkast10 clgen te beFaten.
iederei:g irnt u vajr 10.00uur tct 19.00r]1;rbij ons t*ecar cÍn
un' keuze re me-!{sl
Uitenaró naker r'-ij ook ncg ie ;nooiste kcuce scilcl:s en
'rufeden.
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WELS

BtV,

- lJzerwaren
- Gereedschappen
- Tuinartikelen

18-20-22- Teiefoon110538
Koriande!'straat
LUXE- EN HUISHOUDEUJKE ARTIKELEN
Heezerweg300 - TeleÍoon 113224
EN GARANTTE
YOOFSERVICE,IQ'TAUTEIT
HFf ,AORES

.LLLÉÉ^{ VERKRUGBAAR BIJ:

. STIPÍIOUT
DR{NI{S{CENTRLM
trvoutaan va. leteloon rr.4r./

/

juidver?.Ciiiiii, Dieoneerien
EiliDE,0{0-i21002
ii(], 5ó468C

Nol Verberne
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