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KOM JE OOK
PAASEIEREN ZOEKEN?
Op Paaszaterdag 30 maart a.s. organiseert de commissie activiteiten van de
bewonersvereniging een leuke activiteit voor de kinderen in onze wijk. De
kinderen kunnen onder begeleiding van hun ouders (!) naar eieren zoeken.

IN DIT ZEGJE
ONDER MEER:
Het vervolg van
Beestenboel
Alles over

Gijzenrooi
Financieel verslag
Commissieverslagen:
Wat is er allemaal
gebeurd (en gaat
er nog gebeuren)?
Beleidsplan
bestuur

We verzamelen op het Buurtven
(Eijerven/Schaapsloopven) en vandaar
gaan we, nadat alle kinderen zich
ingeschreven hebben, samen om 10.30
uur met een heuse paashaas naar de
zoekplaats.
De kinderen kunnen voor 1 euro per kind
deelnemen. Daarvoor krijgen zij een lot
voor deelname in de loterij met leuke
prijzen. Ook is er voor ieder kind ranja
en na afloop krijgen zij een attentie mee
naar huis.
Voor ieder gevonden ei krijg je nóg een
lot van de paashaas. Hoe meer eieren je
dus vindt, hoe groter je kans op een
prijsje!
Het belooft een gezellige ochtend te
worden dus kom ook naar het Buurtven
samen met je vader of moeder en dan
gaan we eieren zoeken op de geheime
verstopplaats van de paashaas!

Noteren:
ALV Gijzenrooi
Leden, opgelet:
de algemene ledenvergaderign vindt
plaats op:

woensdag 10 april 2002,
in Zalencentrum Wiro,
St. Wirostraat 2, telefoon 2930723.

Jeremias
De aanvang is 20.00 uur.
(zie pag. 5)

Gijzenrooise
Zegge duizend
bomen rijker!
Terug van jarenlang weggeweest uit
Eindhoven: de boomfeestdag. En
Gijzenrooi doet meteen goede zaken. Op
20 maart planten leerlingen uit de
bovenbouw van zes Stratumse
basisscholen maar liefst zo'n duizend
boompjes in het natuurgebied de
Gijzenrooise Zegge, aan het eind van de
Heezerweg, naast het woonwagenkampje.
Over een paar jaar heeft Gijzenrooi een
eigen boomfeestbos!

het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Jaargang 11,

De Beestenboel
(vervolg)

We kennen allemaal wel de beestenboel, de kleine 'bokkentuin' aan
het begin van de Neushoornstraat. De kippen, hanen, ganzen, geiten
en schapen zijn ook voor veel kinderen uit onze buurt een leuke
attractie. Wie geeft de dieren te eten, houdt de hokken schoon of helpt
een geit bij een moeilijke verlossing? Hoe is de tuin tot stand
gekomen, wat zijn de toekomstplannen en wie betaalt dit alles? Dit is
het tweede deel van een gesprek met Toon en Elly Staals uit de
Leeuwenstraat, die de dieren en de tuin al achttien jaar verzorgen.
Naast hun gewone werk verzorgen
Toon en Elly iedere dag de dieren.
Er is altijd wel wat te doen, vaak
een uurtje, soms een paar uur, een
enkele keer nog langer. Dieren
voeren is best leuk, maar daar blijft
het natuurlijk niet bij.
Behalve voeren met schapenkorrels
is er het schoonmaken, verven,
kleine reparaties doen en in 't
najaar het blad verwijderen. En niet
te vergeten soms hulp bij een
moeilijke bevalling. Normaal
gesproken jongen de beesten
overdag en soms 's nachts als er
iets niet gaat zoals het moet gaan.
In al die achttien jaren is er nog
maar één keer de hulp ingeroepen
van de veearts. Meestal knappen ze
het zelf op, zoals die keer toen Elly
een geit hielp met een zware
bevalling. Met haar hand diep in
de geit hoorde ze een toeschouwer
zeggen: "Ach vrouwke, stop er
maar mee, dat wordt nooit meer
iets". "Mooi niet", dacht ze, en even
later werden er vier geitjes
geboren. Met de fles grootgebracht,
iedere vier uur aan de bak. Mooi,
leuk en druk.
In de vakantie nemen andere
vrijwilligers de zaak over. Meestal
doet Jan Giepmans dat, samen met
Jozef, een manusje van alles. Jan
weet ook goed de weg bij Cor
Adriaans.
Vreemde kostgangers
Wat scharrelt er zo allemaal rond in
de Beestenboel? Het lijkt wel het
versje van Holle Bolle Gijs. Zes
geiten en een bok, vier ooien met
een ram, tien kippen, drie ganzen
en wat eenden. Acht kippen zijn er
ooit binnen de afrastering gezet
door mensen die hun huisdier beu
waren. Vooral tegen de vakantietijd
loopt de tuin vol. Zo is er een keer
een geitje binnengezet.
Vermoedelijk een misplaatst
huwelijkscadeau. Toon en Elly zijn
niet blij met zoiets, want ze zijn
kien op een gezonde veestapel.
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Vooral kippen zijn berucht om hun
ziektes.
Een spannende tijd was het vorig
voorjaar met de MKZ-crisis. Op
last van de gemeente is de tuin
toen net als alle kinderboerderijen
afgezet door een gespecialiseerd
bedrijf, dat ook voor de
ontsmetting zorgde. Bij iedere
binnenkomst ontsmetten met

halamite. Voor alle anderen
verboden toegang. De kinderen
begrepen dit perfect, sommige
ouderen gek genoeg niet.
Wist je trouwens dat geiten alleen
maar twee ondertanden hebben?
Hiermee rukken ze blaadjes en
takjes van de bomen. Je kunt gerust
twee vingers in hun mond leggen,
ze kunnen niet bijten. Maar opzij
hebben ze wel krachtige kiezen
onder en boven, waarmee ze flink
kunnen malen, dus geen hele hand
erin steken. Geiten zijn alleseters,
maar wat op de grond ligt raken ze
niet aan, ze plukken liever uit de
ruif. Schapen zijn grazers, dus eten
alleen gras. Conclusie: alle naar
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binnen gegooide boterhammen zijn
alleen voor de kippen, de ganzen
en eenden. Geiten zijn trouwens
toch kieskeurig. "Net vrouwen met
een permanentje", zegt Elly. "Zodra
het gaat regenen, lopen ze naar
binnen, bang dat de krul eruit gaat
als het nat wordt."
In het voorjaar, als de schapen door
Cor geschoren zijn en de jonge
lammetjes en geitjes ronddartelen,
is er feest. Geen
schaapscheerdersfeest, maar een
geboortefeest. Alle (kleine)
kinderen die op bezoek komen,
krijgen dan beschuit met muisjes.
Alleen dit voorjaar niet, want de
bok is te laat opgehaald. Hij nam
z'n kans waar en dekte alle geiten
een extra keer. Die moeten dus
even rust krijgen.

In de toekomst zouden Toon en
Elly de Beestenboel graag open
stellen voor de kinderen,
bijvoorbeeld op woensdagmiddag.
Dit kan natuurlijk alleen als er in
de tuin gewerkt wordt en er goed
toezicht is. Dat laatste is ook nodig,
want zo mogen er in de bronstijd
geen kinderen bij de bok en de ram
lopen, want die willen dan nog wel
eens iemand omver boksen.
Dus worden er extra vrijwilligers
gevraagd die op woensdagmiddag
een handje komen helpen. Dan kan
de tuin open voor de kinderen. Wie
het leuk vindt, kan contact
opnemen met Toon en Elly Staals.
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Gijzenrooi, de naam
(deel II)

In het verleden had ieder perceel
en ieder gehucht een naam. De
meeste namen hebben te maken
met de hoogteligging ofwel het
gebruik van het perceel als akker,
weide, hooiland, moeras of heide.
De grote hoeveelheid heide en
moerasnamen in de omgeving van
Gijzenrooi geven aan dat de meeste
gronden nog onontgonnen waren.
Namen als Laar (Laarstraat in
Geldrop), Goor (Braakhuizen in
Geldrop), Broek (Hulsterbroek),
Putten (bij Riel) en Zigge
(Gijzenrooise Zigge) wijzen op
moerasgrond.
De namen van de gehuchten
verraden eveneens het een en
ander over de oorsprong van het
dorp. Zo is Riel afgeleid van Rielle
of Rietlo. Lo betekent een open
plek in het bos.
De naam Gijzenrooi wijst op een
ontginning in het bos. Plaatsnamen
die eindigen op Rode komen in
deze streek vrij veel voor (Sint
Oedenrode, Nistelrode). Gijsen wil
zeggen dat de ontginning
eigendom was van ene Gijsbrecht.
De meeste namen eindigend op rode dateren uit de twaalfde en
dertiende eeuw.
De gehuchten Riel en Gijzenrooi
lage op hoge zandruggen,
zogenaamde donken of heuvels en
omgeven door woeste gronden, die

we grof aanduiden als de Rielse
heide, de Stratumse heide en de
Groote heide.
De Rielse heide werd in de eerste
helft van de negentiende eeuw
ontgonnen in verband met de
aanleg van de Eindhovense weg.
Aldaar lagen enkele zeer grote
waterpartijen, waarvan er een tot
50 meter Riel naderde. Tussen Riel
en de eerste huizen aan de Rielse
dijk in Geldrop lag vroeger ook
veel heide. Het gehucht Riel werd
beschermd door grote houtwallen.
In het noorden van Riel ligt een
ontginning uit de late
middeleeuwen of mogelijk nog
recenter, die de naam "de Braken"
droeg. De oudste gronden nabij
Riel zijn te herkennen aan hun
bolle vorm. Dit wijst op de oude
methode van plaggenbemesting.
De plaggen haalde men op de
heidegronden. Het vee werd zoveel
mogelijk op stal gehouden, omdat
het als primaire functie de
mestproductie had. Vee diende
verder voor de zuivel, vlees en als
trekkracht. Aanvankelijk had men
ossen als trekdieren. De ploegen
waren in die tijd ook van een
geheel andere constructie. Zij
waren moeilijk te keren, bovendien
waren de ossen traag. Vandaar dat
men de percelen zo lang mogelijk
maakte en meestal ook erg smal.
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Meestal treffen we percelen aan
van zo'n 6 tot 10 meter breed en
150 tot 250 meter lang. De

oppervlakte komt vaak overeen
met een "lopense" (1/6 ha). Ook
Riel kent nog dit soort percelen.
De bevolking van Gijzenrooi en
Riel bestond grotendeels uit
landbouwers. De pachters van de
hoeven hadden de meeste grond
ter beschikking. Een deel van de
inwoners van de gehuchten was als
knecht werkzaam bij een boer. De
dagloners moesten vaak met
andere zaken
aan hun kost zien te komen. In
Geldrop was geld te verdienen met
de lakennijverheid (bijvoorbeeld als
thuiswever in het gehucht) en ook
de stad Eindhoven gaf enkele
mogelijkheden. Gespecialiseerde
bevolking als bakkers, slagers,
smeden treffen we op deze
gehuchten niet aan. De bevolking
was direct of indirect bij de
landbouw betrokken. Brood werd
gebakken in een bakhuis bij de
boerderij.
Henk Lingers
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Ziet u ze vliegen?
Hoeveel soorten vogels
komen in Nederland
voor? Hoeveel komen er
in Gijzenrooi (in uw
achtertuin) voor? Wat
maakt Gijzenrooi
aantrekkelijk voor deze
vogels?
Wat voor keuzes maken
ze bij het eten, bij het
zoeken van een
rustplaats?
Welk effect heeft het
verenkleed en hoe kunt
u dat in uw eigen tuin
ontdekken?
Over deze wetenswaardigheden gaat het
tijdens de vogelpresentatie op de
aanstaande ledenvergadering. Over
vogels van Gijzenrooi.
Niet te moeilijk, niet te
lang, wel interessant.
Tot ziens op 10 april.
Ton van Schaik

AGENDA van de ALGEMENE
LEDENVERGADERING van 10 april 2002
aanvang : 20.00 uur
Locatie : Zalencentrum Wiro, St. Wirostraat 2, telefoon 2930723
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen 11 april 2001 (zie Zegje nr. 34, September 2001)
4. Jaarverslag 2001 van de voorzitter
5. Financieel jaarverslag, kascommissie 2001
6. Bestuurswisseling
7. Toelichting Commissies Communicatie en Activiteiten
PAUZE
8. Toelichting Commissie Belangenbehartiging
9. Rondvraag
10. Presentatie "Vogels van Gijzenrooi" door Ton van Schaik
11. Sluiting
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Financiën
Het financieel verslag over 2001 is
als volgt ingedeeld. Allereerst een
kolom met de cijfers van 2000,
vervolgens de begroting van 2001,
de cijfers over 2001 en tenslotte de
ingediende begroting 2002.
Zoals uit de cijfers kan worden
opgemaakt, zijn we bij de realisatie
van 2001 binnen de begroting
gebleven. Wel zijn er tussen de
diverse begrotingsposten
verschuivingen geweest. De kosten
van lidmaatschappen en de
vergaderkosten zijn overschreden.
Oorzaken hiervan zijn de betaling
van de huur van de postbus, die
voor 2002 reeds vooruitbetaald is,
en de overschrijding van de kosten
van de jaarvergadering 2001.
Anderzijds zijn de kopieerkosten
fors gedaald. Oorzaak hiervan zijn
het toegenomen gebruik van
internet; notulen en dergelijke
worden vooral via e-mail
verspreid, en het niet doorgaan van
activiteiten als Koninginnedag en
de Sinterklaasviering.
( bedragen in guldens)

Door het wederom tegenvallen van
de contributieopbrengsten hebben
we desalniettemin de volledige
subsidie nodig.
De advertentie-inkomsten zijn fors
gestegen door het inruimen van
extra ruimte in het
Zegje.

Nummer 36, Maart 2002

kascontrolecommissie is de
kascontrole uitgevoerd en de
verantwoording akkoord
bevonden.
Conclusie is dat we financieel een
goed jaar achter de rug hebben.

Bij het aanleveren
van de kopij van het
jaarverslag is de
afrekening van de
subsidie over 2001
nog niet ontvangen
van de gemeente
Eindhoven. Evenmin
is uitsluitsel
verkregen omtrent
de subsidie voor
2002.
Door de

Realisatie
2000

Begroting
2001

Realisatie
2001

Begroting
2002

164
1.483
2.088
614
69
50
74
4.542
1.886
6.428

300
1.800
3.200
800
200
0
200
6.500
0
6.500

677
2.006
2.808
138
93
95
110
5.927
-64
5.863

350
1.600
2.850
500
200
0
250
5.750
0
5.750

Contributies
951
Koffiegelden
4
Subsidie gemeente Eindhoven 2.700
Advertentieopbrengsten
1.743
5.398

1.400
0
5.100
0
6.500

599
0
5.100
2.802
8.501

1.400
0
4.350
0
5.750

0

2.638 (over)

0

Uitgaven
Subsidiabele kosten:
Lidmaatschappen
Vergaderkosten
Gijzenroois Zegje
Kopieerkosten
Portokosten
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
Niet-subsidiabele kosten:
Inkomsten

Saldo
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een aantal plannen van ons op de
plank ligt.

Jaarverslag bestuur 2001
Vrijwilligers
De basis van onze vereniging zijn
de vele vrijwilligers die zich met
veel enthousiasme inzetten voor
hun wijk én voor hun
medebewoners. Zonder hen zou
het gewoon niet gaan.
Om de waardering voor hen uit te
drukken was er op 15 juni een
vrijwilligersfeestje georganiseerd in
een tent aan het Bunderkensven.
Het bleek een succes en voor
herhaling vatbaar.
Commissies
In onze vereniging ligt het accent
op de drie commissies. Zij zijn op
de terreinen activiteiten,
belangenbehartiging en
communicatie actief. Dit is het
bewijs dat de gekozen structuur in
de vereniging zijn vruchten gaat
afwerpen. Er is continuïteit in de
aanpak en samen met het
enthousiasme van de
commissieleden zorgt dat voor een
goed resultaat.
Bestuur
In het afgelopen jaar waren wij met
9 bestuursleden. Omdat het
commissiewerk ook nogal wat tijd
opslokte, vergadert het bestuur nu
minder vaak. Er is gekozen voor 5
voltallige bestuursvergaderingen
en 4 vergaderingen met het
dagelijks bestuur zoals
penningmeester, secretaris en
voorzitter. Deze constructie beviel
de bestuursleden goed.

Samenwerking met de gemeente
Wij streven een constructieve
samenwerking na met onder
andere het Stadsdeelkantoor. Met
de komst van dit kantoor hebben
we in ieder geval een makkelijk
toegankelijk aanspreekpunt. Toch
blijkt in de praktijk door het
ontbreken van
beslissingsbevoegdheid van dit
kantoor een extra laag in de
uitvoering geslopen te zijn. Dat
zorgt voor een trage afwikkeling
van plannen die door enthousiaste
commissieleden aangedragen
worden.
Een sprekend voorbeeld van deze
traagheid is het zogenaamde
trapveldje achter het Vlasven, dat
meer lijkt op een omgeploegd
maïsveld dan op een voetbalveldje
waar onze kinderen zich zouden
kunnen uitleven. Ondanks vele
vragen, het opsturen van foto's en
het mondelinge overleg is het in
2001 niet gelukt er iets goeds van te
maken.
We blijven echter een goede
samenwerking met het
Stadsdeelkantoor nastreven, zeker
nu er voor speelgelegenheid nog

Samenwerking met Tivoli
In het afgelopen jaar hebben we
een afgevaardigde van de
buurtvereniging Tivoli uitgenodigd
voor een overleg. Daarbij is de
afspraak gemaakt om jaarlijks een
uitwisselingscontact te hebben.
Afscheid bestuursleden
Op de komende jaarvergadering
zijn 4 bestuursleden periodiek
aftredend en om verschillende
reden niet meer herkiesbaar. Vanaf
deze plaats wil ik hen danken voor
hun inzet.
Op 10 april aanstaande zullen wij
officieel afscheid van hen nemen.
Vacatures in het bestuur
Het is fijn dat veel leden meedoen
aan de activiteiten van onze
vereniging. Maar om een en ander
te organiseren, hebben we
natuurlijk wel mensen nodig,
anders valt het stil.
Daarom doe ik een dringende
oproep om u kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie. Alleen
met uw hulp kunnen we Gijzenrooi
houden zoals het is: een wijk waar
het plezierig wonen is voor ons
allemaal.
Truus van Vessem,
Voorzitter

Beleidsplan
In 2001 is er voor de éérste keer een
beleidsplan gemaakt. Dat was
nieuw voor ons als bestuur en
nieuw voor u als leden. In de
vergadering van 11 april 2001
gaven de leden te kennen inspraak
in het beleidsplan op prijs te
stellen. Daartoe hebben we op 9
oktober 2001 een inspraakavond
gehouden. Er bleken slechts vijf
leden aanwezig te zijn. Het plan
van 2001 is geëvalueerd en het
nieuwe plan voor 2002-2003 staat
in zijn geheel in deze uitgave.
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Maak je nóg nuttiger!
Lig je iedere avond uitgeput op
de bank? Sla dit stukje dan maar
over. Je bent er nog? Mooi, lees
dan vooral verder.

activiteiten (twee vacatures), de
commissie belangenbehartiging,
het penningmeesterschap en de
ledenadministratie.

Voor nadere informatie of
aanmelding kun je contact
opnemen met Truus van Vessem
(voorzitter)

Als je 's avonds nog wat energie
over hebt en je jezelf nuttig wilt
maken, hebben wij een goed idee:
meld je aan als bestuurslid voor de
bewonersvereniging. Wij hebben
nog plaats voor enkele
daadkrachtige en enthousiaste
mensen, die zich samen met ons tientallen geestdriftige vrijwilligers
- sterk maken voor een wijk waar
het fijn spelen, wonen, werken en
recreëren is.
Contact en waardering
Wat krijg je ervoor terug? Leuke
contacten met enkele van de
aardigste mensen in de wijk!
Ongelooflijk veel waardering. En
een goed gevoel dat je je bijdrage
levert aan iets dat de moeite waard
is.
Waar liggen jouw kwaliteiten? Je
kunt kiezen uit: de commissie

Werkplan Gijzenrooijse zegje.
De commissie Communicatie heeft zich ook afgelopen jaar weer
volledig ingezet voor het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van het
informatieblad van de bewonersvereniging: het Gijzenroois Zegje.
Door middel van verslaggevingen en foto's werden de buurtbewoners
op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze buurt. Verder
werden er ook heel veel uren in de opbouw van de website gestoken.
Website wordt leuker
Naast het Gijzenroois Zegje gaan
we in ook dit jaar weer verder met
het restylen, verbeteren en
uitbreiden van onze website. Naar
onze mening wordt hij nog te
weinig bezocht. Dat zal zeker
veranderen als we de site
aantrekkelijker hebben gemaakt.
Ideeën zijn er genoeg, bijvoorbeeld
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om alle foto's van activiteiten van
de bewonersvereniging op de
website te publiceren. Daarnaast
willen we de website gebruiken om
meer actueel nieuws door te geven,
alsmede leuke beziens- en
wetenswaardigheden. Verder zal
het op termijn mogelijk zijn op
internet het hele Zegje te lezen en
te bekijken, maar dan voorzien van

kleurenfoto's. Nu nog staat alleen
de tekst (zonder zwart-wit foto's)
op de website. Elk ander leuk idee
is natuurlijk van harte welkom op
het e-mail-adres dat op de site staat
aangegeven.
Het Zegje zelf willen we in zijn
opmaak nog verder verfraaien,
zonder afbreuk te doen aan de
herkenbaarheid en functionaliteit.
Misschien vallen we weer in
herhaling door te vermelden dat
ideeën voor artikelen dan wel kopij
én geschikt beeldmateriaal altijd
welkom is bij onze redactie. Tekst
als het kan graag digitaal
aanleveren, dus op flop of per email. Laat eens van u horen…
Hans Halajdenko
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Jaaroverzicht commissie
activiteiten
De bewonersvereniging Gijzenrooi is een actief lid armer: Cor Soons
verhuist vanwege het werk van zijn vrouw. We zullen hem missen.
Desondanks gaan we, versterkt door een nieuw lid (Jeanne Vervest) in
de commissie verder. Wij kunnen in onze commissie trouwens nog wel
een paar actieve leden gebruiken om activiteiten te organiseren.

De activiteiten die het afgelopen
jaar de revue passeerden waren:
Fietstocht en barbecue
Een sportieve dag met veel mensen
die er op uittrokken om heerlijk te
fietsen, om vervolgens de dag te
besluiten met een lekkere barbecue.
Vennendag
Een geweldige dag met veel zon,
een fotopuzzeltocht en een
stoepkrijtwedstrijd. Daarbij was er
ook veel kinderspeelplezier op het
buurtven.

een vakantie valt en veel mensen
dan naar verwachting weg zijn. Wij
proberen de agenda voor dit jaar
echter zo te organiseren dat
Sinterklaas wel kan doorgaan.
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- Vennendag met
speur/puzzeltocht of spellen in de
buurt.
- (Vrijdag 5 juli: feest voor
vrijwilligers)
- Zondag 10 oktober:
lampionnenoptocht
- Woensdag 27 november:
Sinterklaas
Bovenstaande activiteiten kunnen
alleen doorgaan als er voldoende
vrijwilligers zijn die zich aanbieden
voor allerlei hand- en
spandiensten. Weet u nu al dat u
aan een bepaalde activiteit wilt
meehelpen? Laat het dan even
weten aan één van de mensen van
de commissie activiteiten
Verder kunt u de feestelijke
ontsteking van de kerstboom op
vrijdag 13 december in uw agenda
zetten. Ook dit jaar weer met
glühwein, chocolademelk en
natuurlijk met het koor.
En mocht u al bij de vrijwilligers
van onze vereniging horen of er
zich graag bij willen aansluiten;
dan bent u van harte welkom op
ons vrijwilligersfeest op vrijdag 5
juli aanstaande
Zowel de kerstboom als het feest
worden georganiseerd door het
bestuur.

De agenda voor dit jaar ziet er als
volgt uit:
- Zaterdag 30 maart: paaseieren
zoeken
- Zaterdag 9 juni: fietstocht en
barbecue

AFSPRAKEN

- Zondag 10 oktober:
lampionnenoptocht

Werelddierendag
Een dag vol huifkarplezier en een
uitstapje naar de café De Rooie Sok
in Valkenswaard, voor de
versterking van de inwendige
mens.

- Zaterdag 30 maart:

- Woensdag 27 november:

paaseieren zoeken

Sinterklaas

- Zaterdag 9 juni:

- vrijdag 13 december

fietstocht en barbecue

ontsteking van de

- Vennendag

kerstboom

met speur/puzzeltocht of spellen in
de buurt.

Jammer genoeg konden de
koninginnedag en Sinterklaas door
diverse omstandigheden niet
doorgaan. Koninginnedag vervalt
ook dit jaar, omdat het opnieuw in

- (Vrijdag 5 juli:
feest voor vrijwilligers)
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
Beleidsplan bestuur
Looptijd: april 2002 tot april 2003
Inhoud
1.
Inleiding
2.
Schets van Gijzenrooi
3.
Visie
4.
Doelstelling
5.
Werkwijze
6.
Problemen en wensen
7.
Financiën en subsidie
8.
Communicatie en inspraak
9.
Bestuur, commissies en
besluitvorming
10.
Samenwerking en relaties
11.
Evaluatie beleidsplan 20012002
12.
Publicatie
(korte samenvatting:)
1. Inleiding
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 17 april
2000 is het richtinggevend plan met
de daarin vermelde doelstelling
voor de bewonersvereniging
Gijzenrooi met algemene stemmen
aangenomen.
Vervolgens is er 17 april 2000 een
nieuw bestuur aangetreden en
zoals de logische volgorde vereist
heeft het bestuur een éérste
beleidsplan gemaakt. Deze versie is
daarop het vervolg.
Volgens het Huishoudelijk
Reglement wordt het beleid op
hoofdlijnen door het bestuur
vastgesteld. Dit stuk dient als
presentatie naar onze leden en
maakt onderdeel uit van de PR van
de vereniging.

De drie commissies hebben een
grote autonomie op het gebied van
communicatie met de leden en
andere betrokkenen. Een
voorwaarde voor deze autonomie
is dat iedereen die actief is in het
bestuur of in een commissie zich
verbindt aan de gezamenlijk
geformuleerde doelstelling.

actief een bijdrage te leveren.
4. Wensen, verzoeken of problemen
die anoniembinnenkomen,
worden terzijde gelegd.
Bestuur Bewonersvereniging
Gijzenrooi
26 februari 2002

Afspraken:
1. Van alle schriftelijke
communicatie die bestuurs- of
commissieleden namens de
vereniging verzenden en
ontvangen, wordt een kopie naar
het secretariaat verzonden en in
het archief bewaard.
2. Omwille van de herkenbaarheid
wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van verenigingspapier.
3. De leden worden bij elke wens,
verzoek of probleem geacht zelf

12. Publicatie
Het volledige plan is te lezen op
het internet:
http://www.gijzenrooi.nl, of in een
bij het secretariaat af te halen
paper.

Communicatieschema
Voorwaarden binnen de structuur
van de bewonersvereniging
Gijzenrooi:

Communicatieschema
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Bewonersvereniging Gijzenrooi
Jaarplan 2002 Commissie
Belangenbehartiging
Algemeen
De commissie behartigt de
belangen van alle bewoners van
Gijzenrooi, zeker waar het gaat om
het algemeen belang en incidenteel
daar waar het gaat om individueel
belang. Binnen de
bestuursvergadering wordt
verantwoording afgelegd aan het
bestuur inzake acties, voorstellen
en dergelijke. Indien mogelijk
zullen voorstellen eerst worden
voorgelegd aan het bestuur.
Binnen de commissie zijn
'kartrekkers' benoemd, die in eerste
instantie verantwoordelijk zijn voor
zaken die zich op hun terrein
afspelen. De verdeling is als volgt:
Voorzitter: Frans Ciaassen
Wijkverfraaiing: Bert Bokelman en
lneke Frankenmolen (buitengebied)
Sport en spel: André van Dam, Leo
van Heeswijk en Kees van Vessem
Verkeer en Veiligheid: Bert
Bokelman

komst van het kinderdagverblijf. Er
zullen in beide gevallen concepten
worden gemaakt in overleg met de
gemeente. Deze concepten zullen
weer worden voorgelegd aan het
bestuur. Vervolgens zal een en
ander worden voorgelegd aan de
bewoners tijdens de
jaarvergadering in april.
Vooral bij de inrichting van het
speelterrein aan het
Bunderkensven dient het
veiligheidsaspect (lees:
overzichtelijkheid/ontsluiting) een
belangrijk onderdeel te zijn.
Belangrijk in beide gevallen is in
ieder geval de betrokkenheid van
de direct belanghebbende
bewoners.
Doelstelling:
Uiterlijk 1 juli 2002 dienen de
plannen m.b.t. tot de inrichting van
het Buurtven en het
Bunderkensven definitief te zijn,
dat wil zeggen: gereed voor
uitvoering.

Noot: de onderstreepte namen zijn
de kartrekkers. Daarnaast lopen
binnen de hiervoor genoemde
aandachtsgebieden nog projecten,
waarvoor een individueel
commissielid verantwoordelijk is.

In het voorjaar van 2002 zal het
nieuwe trapveldje onder de
aandacht van de bewoners worden
gebracht. Het voorstel is om dit te
doen door een
buurtvoetbaltoernooi te
organiseren. Dit idee wordt verder
uitgewerkt.

Do commissie belangenbehartiging
komt 5 keer per jaar bij elkaar,
telkens op maandag voorafgaand
aan de bestuursvergadering.

Doelstelling:
Het trapveldje dient uiterlijk 1 juni
2002 met festiviteiten officieel te
zijn geopend.

Acties:

2. Wijkverfraaiing (kartrekker
Bert)

1. Sport en spel (kartrekker
André)
Een belangrijk actiepunt voor het
eerste kwartaal van 2002 zal de
inrichting zijn van het speelterrein
aan het Bunderkensven en het
Buurtven. Met betrekking tot het
Buurtven zal het gaan om een
uitbreiding van de bestaande
faciliteiten, terwijl het terrein aan
het Bunderkensven ingericht zal
worden, rekening houdend met de
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Nadat de inrichting van het terrein
aan het Bunderkensven is
gerealiseerd, zal overgegaan
kunnen worden tot de
herinrichting van het zogenaamde
'driehoekje' aan de overzijde van
dit terrein. Dit zal weer dusdanig
ingericht moeten worden dat het
daadwerkelijk het predikaat
'wijkverfraaiing' verdient.
Doelstelling:
Per 31 december 2002 is de
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herinrichting van het 'driehoekje'
gerealiseerd.
De wens bestaat nog steeds om de
wijk Gijzenrooi in haar geheel te
voorzien van fleuriger, kleurrijker
en diverser groen. Om een en
ander te kunnen verwezenlijken zal
een plan met wensen op tafel
moeten komen liggen. Vervolgens
zullen gesprekken met
verschillende partijen noodzakelijk
zijn.
Doelstelling:
Uiterlijk 1 juli 2002 ligt er een plan
klaar, gereed voor uitvoering.
Met betrekking tot het onderwerp
'kunst in de wijk' komt de
kunstenares Jenny Hamers met een
voorstel. Dit voorstel wordt
besproken in de commissie en in de
bestuursvergadering. Realisatie
hangt natuurlijk mede af van
beschikbare budget.
Verantwoordelijk voor dit project is
Frans.
Doelstelling:
Mits de kosten binnen de perken
blijven, staat er uiterlijk 1 juli 2002
een kunstwerk in de wijk.

3. Verkeer en veiligheid
(kartrekker Bert)
Er ligt nog de vraag om twee
bushaltehokjes (Abri's) te
realiseren. Dit betreft aan het
Bunderkensven en aan het
Kanunnikensven. Op dit moment
is de zaak in behandeling bij het
stadsdeelkantoor. Eventuele
realisatie is daarvan afhankelijk.
Uit informatie blijkt dat met name
de abri aan het Kanunnikensven
alleszins realiseerbaar zou zijn.
Verantwoordelijk voor dit project is
lneke.
Doelstelling:
Uiterlijk 1 juli 2002 is de abri aan
het Kanunnikensven gerealiseerd.
Op het gebied van
verkeersveiligheid zijn geen
bijzonder zaken te verwachten. Wel
zal de invoering van de 30kilometerzone steeds de aandacht
verdienen.
>>
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Geen specifieke doelstelling op dit
vlak.
Een ander soort veiligheidsaspect
betreft de situatie op het
'Buurtven'. Hiervoor is reeds een
project opgestart. Eind juni 2002 zal
een besluit moeten worden
genomen naar aanleiding van de
dossiervorming tot op dat moment.
De vraag zal zijn: afsluiten of niet,
en zo ja: op welke wijze? Daarnaast
is het nog mogelijk dat een (klein)
beroep wordt gedaan op het

Hondje
Het veel te dikke witte hondje staat
stokstijf in de modder. Alle vier de
pootjes tot over de helft weggezakt in
de zuigende blubber en te angstig om
nog één poot te verzetten. Daar staat
het nu, midden in een door de koeien
uitgetrapte modderpoel in het weiland.
Op de zandweg in Riel staat de man.
Keurig in het pak, stropdas, wit
overhemd en lakschoenen. Gekleed voor
een receptie, een etentje met de baas of
net terug van een sollicitatiegesprek?
Wie zal het weten.
"Joepie!", roept de man, "Kom! Kòm
dan!". Joepie reageert niet, maar blijft
stokstijf staan.
"Joepie!!", klinkt het harder en daarna
dringend: "Joepie, hierrr!!!". Joepie
verdraait alleen zijn hoofd en kijkt
angstig om. Roepen helpt niet, smeken
evenmin.
Ik sta er bij en kijk er naar.
De man loopt terug naar het hek en
klimt erover. Voorzichtig lopend over
het natte gras nadert hij de
modderpoel, aarzelt, blijft even staan,
neemt vervolgens een kloek besluit en
stapt met ferme pas op Joepie af. Iets té
ferm, de lakschoenen glijden uit, armen

verenigingsbudget. Alle mogelijke
voorstellen zullen eerst in de
bestuursvergadering aan de orde
dienen te komen.
Verwantwoordelijk voor dit project
is Frans.
Doelstelling:
Uiterlijk 1 augustus 2002 ligt er een
voorstel, gereed voor behandeling
de bestuursvergadering.
Ook is er nog sprake van overlast
achter het Meerbergsven. In het
voorjaar van 2002 zullen hierover

zwaaien in het rond, maar wat ik
verwacht, gebeurt niet; de man blijft
overeind. Weliswaar ten koste van een
paar modderige broekspijpen en
spetters op zijn overhemd, maar hij
stáát nog. Vlakbij Joepie.
Even vertrekt zijn mond tot een
grimas, die het midden houdt tussen
trots en meewarigheid.
Voorzichtig bukt hij zich en trekt het
beestje uit de prut. Dankbaar probeert
het zijn baasje te likken en te knuffelen.
Op het parelende overhemd
verschijnen naast de spetters artistieke
bruine strepen. De man stopt het
hondje onder zijn arm, draait zich om
en begint aan de terugtocht.
Uit de naastgelegen boerderij is
inmiddels de boerin tevoorschijn
gekomen.
Zij kijkt het weiland in en gilt opeens
een waarschuwing. "Pas op!" Een
jonge stier uit het weiland is
nieuwsgierig geworden naar de
indringer en komt hard rennend met
de staart in de lucht aanzetten.
Verschrikt kijkt de man om en zet het
op een lopen. Het hek is te ver, maar
het prikkeldraad met de sloot
daarachter kan misschien nog net.
Glijdend, glibberend en bijna Joepie
verliezend gaat het naar de draad. Snel
eroverheen. Maar prikkeldraad geeft
zich niet zomaar gewonnen. Zeker niet
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vervolggesprekken plaatsvinden
met alle betrokken partijen.
Verantwoordelijk voor dit project is
Frans.
Doelstelling:
Uiterlijk 1 juni 2002 hebben de
vervolggesprekken plaatsgevonden
en ligt er een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing.
Eindhoven, maart 2002
Frans Claassen

als er stroom op staat. Maar
lijfsbehoud is dwingender dan
behoedzaamheid en vlak voor de neus
van de stier zwaait de laatste lakschoen
weg. Joepie schiet uit z'n armen en
plonst in de sloot. Twee colbertarmen
volgen abrupt en blijven tot de elleboog
in de modderbodem steken.
De stier heeft het nakijken, net als de
boerin en ik samen op de zandweg.
De man krabbelt de kant op, evenals
zijn troeteldier, recht zijn rug en
probeert zo normaal mogelijk weg te
lopen. Bijna waardig, alsof hij
onderweg is naar een etentje met de
baas of een sollicitatiegesprek.
De boerin en ik kijken elkaar aan.
Samen liggen we in een deuk.
Jeremias

Regenboog zoek hulpleidster
Wie houdt er van kinderen en vindt het leuk om met ze te werken? Wij zoeken
voor onze naschoolse opvang een hulpleidster voor de dinsdag- en
donderdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur.
Neem voor nadere informatie contact op met:
vrije basisschool de Regenboog, Mimosaplein 1, telefoon 040-2110648,
en vraag naar Ineke Mabelis.
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