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Fietstocht en barbecue staan weer
voor de deur
IN DIT ZEGJE
ONDER MEER:

Een van de genoeglijkste en succesvolste activiteiten van Bewonersvereniging Gijzenrooi vindt binnenkort weer plaats. Op zondag 9 juni
kunt u weer deelnemen aan de traditionele fietstocht (met opdrachten!)
en de barbecue. Geef u snel op voor dit hoogtepunt in onze
activiteitenkalender en spoed u naar een van onderstaande adressen!
De kosten op een rij.
Fietstocht: 1,25 per persoon; kinderen
t/m 12 jaar 0,50
Barbecue: 9,00 per persoon; kinderen
t/m 12 jaar 2,00 (drank voor eigen
rekening)
NB: kinden t/m 4 jaar mogen gratis
deelnemen aan de fietstocht én de
barbecue!

Wateroverlast:
lees er alles over!
Surf naar
www.gijzenrooi.nl
Bomenfeest in
Eindhoven
Kiest U ook voor
Leefbaar
Gijzenrooi?

Zoals gebruikelijk voert de fietstocht door
het mooie landschap rond Gijzenrooi.
Opnieuw zijn een korte en een lange
route uitgestippeld, van ongeveer 15
respectievelijk 35 kilometer.

Foto-impressie
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paaseieren zoeken
centrale
huisartsenpost

de barbecue zal plaatsvinden. De
deelnemers voor de lange tocht gaan weg
tussen 13.00 uur en 13.45 uur, de korte
route start tussen 13.45 uur en 14.30 uur.
De barbecue zal aangestoken worden om
16.15 uur.
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Geen hondentoilet Traditiegetrouw vertrekken en eindigen
we op het Buurtven (veld
aan Eijerven
Eijerven/Schaapsloopven), waar tevens

Barbecuen? Van tevoren opgeven!
Voor deelname aan de fietstocht hoeft u
zich dit jaar niet vooraf aan te melden.
Om heerlijk te kunnen smullen van de
barbecue, is voorinschrijving én betaling
van het inschrijfgeld echter wél
noodzakelijk. Dit doen we om de inkoop
en de kosten zo goed mogelijk in de hand
te houden. U kunt zich tot vrijdagavond 7
juni 19.00 uur opgeven op één van de
hierop vermelde adressen.
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U kunt zich opgeven en contant betalen
bij de adressen hieronder. U ontvangt dan
uw deelnamekaarten die tevens dienen
als bewijs van betaling
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Overzicht
activiteiten:
een rectificatie
Het overzicht van de buurtactiviteiten zoals opgenomen in het vorige 'Zegje' was onvolledig en niet
helemaal correct. Hierbij de juiste gegevens. Noteer ze in uw agenda !
- Zondag (en dus niet zaterdag!) 9 juni: fietstocht en barbecue
- (Vrijdag 5 juli: feest voor vrijwilligers)
- Zondag 15 september: Vennendag met speur/puzzeltocht of spellen in de buurt.
- Zondag 10 oktober: lampionnenoptocht
- Woensdag 27 november: Sinterklaas

Van de bestuurstafel
Algemene ledenvergadering 10 april
Samen met 35 leden is in het Wirogebouw de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Het verslag van deze vergadering
zal in het volgende Zegje te vinden zijn. Hieronder kunt u
alvast een voorproefje lezen.
Na de ontvangst met koffie en cake
passeerden o.a. de volgende
onderwerpen de revue:
Politie
De netwerkinspecteur Martin
Verschuuren deed een dringend
beroep op de bewoners van
Gijzenrooi om in voorkomende
gevallen vooral aangifte te doen.
Alleen dan kan de politie stappen
ondernemen. Jongeren en kinderen
aanspreken op overlast en
vernieling is een éérste
verantwoording van de ouders,
maar is tevens een verantwoording
van ons allemaal.
Vertrekkende bestuursleden
Drie bestuursleden, één
commissielid en Lilian Melters van
de ledenadministratie zochten
opvolgers. Dat mag ook wel na
een jarenlange inzet. Daarvoor
werden zij met een bloemetje
bedankt. Het was een aangename
verrassing dat Mieke van Kuyk
zich tijdens de vergadering als de
opvolger van Marc Melters als
penningmeester aanmeldde.
Alvast bedankt Mieke, en succes
gewenst met het bijhouden van de
contributies en de andere
pegulantjes.
Diapresentatie vogels van
Gijzenrooi
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De speelgelegenheid,
verkeersdrempels,
water(toe)standen enzovoorts
vroegen méér tijd dan was
ingeschat. Daarom werd de
diapresentatie verschoven naar de
inmiddels gehouden
informatieavond op 28 mei j.l. over
wateroverlast in Gijzenrooi.
Wist u trouwens dat:
- Er dit jaar 5 activiteiten worden
georganiseerd?
- Dat er 121 kinderen naar minstens
500 paaseieren gezocht hebben?
- Dat er een nieuwe webpagina is
met actuele info:
www.gijzenrooi.nl?
- Dat de plannen voor nieuwe en
herziene speelgelegenheid
gepresenteerd zijn en enthousiast

ontvangen werden?
- Dat het trapveldje aan het Vlasven na twee jaar weer opnieuw
ingezaaid is?
- Dat wij de gemeente op de
vingers getikt hebben voor deze
zéér trage realisatie?
- Dat Gijzenrooi tot de 20
aantrekkelijkste wijken van
Nederland hoort?
- Dat dit feit volgens ons niet aan
het fleurig openbaar groen kan
liggen?
- Dat er héél véél gebeurt door
druk bezette, maar enthousiaste
mensen?
- Dat wij nog meer van die mensen
zoeken?
- Dat u zich kunt opgeven bij Peter
Hans Unk of Truus van Vessem?
bestuur@gijzenrooi.nl
- Dat u dan ook mee kunt doen aan
het vrijwilligersfeestje op 5 juli
a.s.?
- Dat de contributie voortaan 2
euro per huisdeur is en in het
najaar huis aan huis opgehaald
zal worden?
- Dat nieuwe inwoners van
Gijzenrooi voortaan het
welkomstpakket persoonlijk
overhandigd krijgen?
Namens het
bestuur wens ik
alle bewoners van
Gijzenrooi een
hele goede zomer
en een fijne
vakantie!
Truus van Vessem
Voorzitter

het

Jaargang 11,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Nummer 37, Juni 2002

Surf naar www.gijzenrooi.nl

Je eigen wijk op internet!
De afgelopen maanden is de website van de
bewonersvereniging Gijzenrooi ingrijpend veranderd. De
vormgeving is veranderd en de inhoud is aangepast en
uitgebreid. Zo vindt u voortaan op de hoofdpagina alle
actuele informatie van de vereniging en de buurt.
Onder het kopje buurt is informatie verzameld over de
samenstelling van de buurt en zijn geschiedenis. Ook
vindt u hier artikelen over Gijzenrooi, zoals die in de
media zijn verschenen.
Onder de knop activiteiten vindt u
een overzicht van alle activiteiten
die de bewonersvereniging dit jaar
organiseert of heeft georganiseerd.
Van de meeste activiteiten zal door
een fotoreportage verslag worden
gedaan. Tenslotte zijn de oude
nummers van het Gijzenrooise
Zegje op een verbeterde wijze te
raadplegen. U kunt ze in PDFformaat te downloaden, waardoor
het Zegje in de oorspronkelijke
opmaak en voorzien van foto's te
bekijken is. Niet alleen oude

nummers, ook het allerlaatste
Zegje zal reeds enkele dagen
voordat het bij u in de bus valt
reeds op de website te bekijken
zijn.
Met de introductie van de nieuwe
website zijn ook de bestaande emailadressen van de
bewonersvereniging gewijzigd:
Bestuur@Gijzenrooi.nl
voor email aan het bestuur van de
vereniging

Activiteiten@Gijzenrooi.nl
voor informatie over de activiteiten
van de vereniging
Ledenadmin@Gijzenrooi.nl
voor aanmelding en vragen over de
contributie
Communicatie@Gijzenrooi.nl
voor vragen en kopij aan de
redactie van het Gijzenrooise Zegje
en de website.

muziek van het Stratums
Seniorenorkest, het toneelstuk
"Boze Bomen", PSV-mascotte
Phoxy en natuurlijk limonade en
Je moet er even naar zoeken en grote kans dat je ze over het
hoofd ziet, maar ze staan er echt! Duizend jonge elzen, dennen, cake. Tevreden kijken de kinderen
terug op een mooie dag. Zij hebben
berken, beuken, essen, linden en kastanjes. Amper een meter
hun best gedaan. Nu is het de
hoog en flinterdun. Waar? Op het einde van de Heezerweg;
beurt aan de bomen!

Boomfeestdag in Gijzenrooi

voor de woonwagenlocatie links de wei in, draai 90 graden
naar rechts en kijk naar de overkant van de sloot, links van de
paddenpoel. Daar staan duizend miniboompjes. En dat
allemaal omdat het Nationale Boomfeestdag is geweest.
20 maart, het begin van de lente:
bijna driehonderd kinderen van
vier Stratumse basisscholen staan
samen met burgemeester Welschen
en commissaris van de koningin
mr. Frank Houben in het zuigende,
natte zand driftig jonge boompjes
te planten. Het is Nationale
Boomfeestdag en Eindhoven is in
Brabant accentgemeente. Een
happening die in het Gijzenrooise
buitengebied wordt gevierd. De
Dienst Stedelijk Beheer en
Onderhoud, het Stadsdeelkantoor
Stratum en de regionale
Milieudienst hebben voor het feest
een tent voor de plantlocatie gezet,
waar de kinderen voor en na het
planten worden getrakteerd op

Jan-Wilem van den Enden
Communicatieadviseur
Stadsdeelkantoor Stratum

Foto: Theo van Hal
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Trapveldje
Wijdbeens stonden de twee doelen
op het veld. Zwijgend.
Ze dachten er het hunne van. De
sprieten, het onkruid, de greppels,
het zand: het had hen sprakeloos
gemaakt. Sprakeloos, maar niet
gedachteloos. Zo stonden ze op het
trapveldje achter het Vlasven.
Trapveldje, nou ja, het was een
veld met sprieten, onkruid,
greppels en zand, zoals ik al zei.
Misplaatst, dat waren ze, want op
zo´n veld zet je toch geen doelen?
Een trapveld zonder grasmat, een
schip zonder water, een strand
zonder zand of een kroeg zonder
bier. Allemaal ellende. Geen
kinderen, geen bal.
Konijnen en eenden zag je. Om
holen te graven in ´t zand en te
zwemmen in de greppels na een
stortbui. Multifunctioneel, dat
wel, maar als Doel met een béétje
ambitie kun je hier niks mee. Ja,
asperges telen of kikkervisjes
kweken, maar daarvoor ben je als
Doel niet in de wieg gelegd. Wees
eerlijk.
Het leek zo mooi. Aan de zijkant
een paar banken. Splinternieuw
en strak in de verf. Tribunes? De
wave valt vanaf het veld niet waar
te nemen, of het moest door de
veldmuizen zijn.
Zoals gezegd, kinderen komen
hier niet.

hiervan geen beeldmateriaal meer
voorhanden.
Zelfs een engels Doel was er niet
in geslaagd om dit record te
breken. De keeper zat met z´n
vingers tussen de bal en de lat. De
man heeft later nooit meer
gekeept.
Ho, even terug naar de
werkelijkheid. Welk doel hebben
we als Doel voor ogen? Een veld
met een 4P-classificatie, geschikt
voor passeren, poorten, passen en
penalty´s nemen? In een wijk met
twee profvoetballers moet dat
kunnen. Maar laat die twee in
godsnaam niét gaan kijken. Nu
niet. Een échte voetballer wordt
hier depressief van en krijgt
tranen in zijn ogen. Zo iemand
mag je niet verder laten spelen.
Het zou het einde van hun
carrière zijn.
De terreinknecht van de Arena
uitnodigen, mijmerde de een.
Terreinknecht? Fieldmanager zal
je bedoelen, dacht de ander. Die
zal opvrolijken. Weten dat het
elders nog slechter is, geeft altijd
weer moed.
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altijd treurig. De gemeente is op
verzoek van ouders en de
buurtvereniging al drie jaar druk
in de weer. Dankzij hen zijn we
hier opgericht. Als symbool van
iets wat ooit komen gaat.
De jongetjes van Gijzenrooi
zullen dit helaas niet meer
meemaken, maar misschien nog
wel hun kinderen.
Tot zolang geduld.
En sterkte, vooral veel sterkte.
Dit overdacht ik tijdens het
schrijven van dit stukje.
En kijk! Twee dagen later was het
veld geëgaliseerd, opnieuw
ingezaaid en rondom in het groen
gezet. Mentale krachten?
Ongetwijfeld. Voor alle kinderen
uit Gijzenrooi die meer
speeltoestellen willen, is er maar
één oplossing: ´s avonds diep
onder je dekbed kruipen en met je
ogen stijf dicht hardop denken aan
de schommel of de skatebaan.
Het helpt! Zeker weten.
Toveren kan óók nog, maar alleen
als je Harry Potter heet.
Succes!
Jeremias.

Maar waaruit putten wij moed?
Misplaatste Doelen stemmen

Ze hadden zich erop verheugd.
Een hard schot op de paal in het
veld terugschoppen.
Of, nog mooier, een bal tegen de
lat wegkoppen. Daar leefde je voor
als Doel.
Goede Doelen in topvorm konden
de bal wel tot buiten het
strafschopgebied terugkoppen.
Ooit had een fameus Doel uit
Barcelona hiermee de middenstip
bereikt. Windje mee, dat wel,
maar toch. Jammer genoeg was
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Leefbaar Gijzenrooi
Nee, schrikt u maar niet. Er komt echt niet weer een nieuwe
partij. Maar in de naweeën van de verkiezingen tintelen de
woorden leefbaar en solidariteit nog flink na in mijn oren.
Vandaar.
Leefbaar is Gijzenrooi wel. Huizen staan niet lang leeg, er zijn
geen drugspanden en ook het parkeren zorgt niet voor al te
grote problemen.
Zijn er dan geen wensen? Jawel, er
zijn bewoners die last hebben van
vandalisme en overlast door
jongelui. Menige bewoner stoort
zich aan de inrichting en
onderhoud van het openbaar
groen. De 30 km-zone en de
bijbehorende drempels zorgen voor
irritatie. Met een kindertal van zo'n
500 kinderen is de roep om meer
speelgelegenheid normaal. Er zijn
mensen wiens kelder onder water

staat. Er zijn mensen die graag van
de schoonheid van een waterplas
willen genieten. De
bewonersvereniging houdt zich
met deze wensen bezig.

Hun vrije tijd erin stoppen voor het
belang van u en voor mij. Het moet
me echter van het hart dat de
meeste bewoners wat al te
gemakkelijk achterover leunen en
de inzet en het werk aan anderen
overlaten.
Vindt u ook niet dat al deze
mensen méér support verdienen?
Want weet u: al deze mensen
zorgen voor een 'Leefbaar
Gijzenrooi' en dat doen zij ook voor
u!
Reageren?
Truus van Vessem
communicatie@gijzenrooi.nl

Wat kunnen wij er eigenlijk met z'n
allen trots op zijn dat er in
Gijzenrooi nog zoveel mensen zijn
die uit betrokkenheid en
solidariteit naast hun drukke baan
en gezin werken aan deze wensen.

Centrale huisartsenpost:
de huisarts buiten kantoortijden
Het is nooit leuk om een arts
nodig te hebben, 's avonds of
in het weekend. Maar het is
goed om te weten dat er nu
sinds december vorig jaar een
centrale post is waar alle
mensen buiten de
kantooruren van de huisarts
terecht kunnen voor
spoedeisende hulp. Het
gebouw staat naast het
Máxima Medisch Centrum,
oftewel het oude
Diaconessenhuis, naast de
bloedbank. De centrale
huisartsenpost is 's avonds, 's
nachts en in het weekend
bereikbaar onder 040-2307979.
De telefoon wordt bemand door
goed getrainde doktersassistenten,
die volgens een protocol uw
vragen beantwoorden, een afspraak
voor u maken bij de dokter of de
dokter in een speciale GGD-auto
naar u toesturen. Hiermee proberen
we u goede en betrouwbare zorg te
Het Gijzenrooise Zegje pagina 6

bieden vanuit een vaste plek, zodat
ook bij de toenemende schaarste
van de huisdokter altijd genoeg
hulp geboden kan worden. Alle
reguliere huisartsen uit Eindhoven
doen hieraan mee, bij toerbeurt.
Na de eerste startproblemen zijn de
reacties van de mensen over het
algemeen positief. Het zal in de
toekomst nog beter geregeld zijn,
als ook de apotheek in deze post is
opgenomen, zodat u ook meteen
uw medicijnen daar kunt
verkrijgen. Heeft u desondanks een
klacht, dan kunt u die deponeren
bij het IKG, het Informatie- en
Klachtenbureau Gezondheidszorg
Zuidoost-Brabant, telefoon 2113876.
Alléén spoedeisend!
Nog even voor de duidelijkheid, de
Centrale Huisartsen Post is er voor
SPOEDEISENDE HULP, en voor
vragen die niet kunnen wachten tot
uw eigen dokter er is.
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Hekwerk en nieuwe verbodsbordjes bij
Buurtven.
week 17 of 18 besloten of het
hekwerk kan worden geplaatst.
Op verzoek van omwonenden
heeft Noten ook nieuwe
verbodsbordjes besteld voor bij
de ingang van het speelveld.
Twee van de drie bordjes
bleken inmiddels ontvreemd.

Op 10 april (week 15) is
gebiedsbeheerder Dré Noten van
stadsdeelkantoor Stratum samen
met een aannemer polshoogte
komen nemen bij het veld op het
Eijerven, ter hoogte van het
parkeerplaatsje voor het kerkhof.
Noten heeft de aannemer
gevraagd een offerte te maken
voor een hekwerk, om te
voorkomen dat brommers tussen
de bosjes door het speelveld op
rijden. Naar verwachting wordt in

(bron: Jan-Willem van den
Enden, communicatieadviseur
stadsdeelkantoor Stratum)
Het gat in de heg...

Geen hondentoilet aan het Eijerven
De Dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer van de
gemeente Eindhoven zal de
voorgenomen locatie voor een
hondentoilet aan het park bij het
Eijerven niet meer voordragen aan
B&W van de gemeente
Eindhoven.
Hiermee is, aldus Wil van Schijndel
van de betreffende gemeentelijke
dienst, de aanleg van een
hondentoilet tegenover de ingang
van het kerkhof zo goed als zeker
van de baan. In een brief aan de
gemeente hebben omwonenden al
een jaar geleden bezwaar

aangetekend tegen het
aanwijzen van de locatie
Eijerven als hondentoilet.
Hondenbezitters in
Gijzenrooi en Tivoli
kunnen komend najaar
een brief thuis verwachten
met locaties voor
uitlaatmogelijkheden voor
de hond en hierin zal
nadrukkelijk vermeld
staan dat op het gehele
Buurtven honden niet zijn
toegestaan.
Hond uitlaten op het Buurtven, ookal mag het ook nu niet....

Bekladde speelvoorziening snel weer schoon
Kort na de moord op Pim Fortuyn
moest ook het speelhuisje op het
Buurtven het ontgelden.
Het was beklad met racistische
kreten, een hakenkruis en
onwelvoeglijke taal. Niet echt een
verfraaiing van de buurt en ook
niet echt de omgeving waarin je je
kind graag laat spelen. Dat vond
ook Jan Verwijlen uit het
Vluttersven, toen hij op vrijdag 17

mei met zijn kinderen in het
speeltuintje verbleef.
Jan belde niet naar de klachtenlijn
van de gemeente (040-2386000),
maar liep naar huis, haalde een bus
thinner en een doek en sloeg aan
het poetsen. Van het werk van de
kladderkatjes is vrijwel niks meer te
zien. Jan, bedankt. Als iedereen een
beetje zorg heeft voor de woonomgeving, maakt verloedering geen
kans.

Schoon!
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Zilvervisjes komen in de beste
families voor
Steeds vaker nemen bewoners uit Gijzenrooi een voor hen tot
voor kort onbekend soort ongedierte waar. Mensen die in een
ruimte het licht aandoen, zien loodgrijze beestjes van 10
mm of iets langer wegschieten. In veel gevallen blijkt
men dan zilvervisjes in huis te hebben. Wees gerust; ze
komen in de beste families voor. Hun aanwezigheid is
niet te wijten aan een gebrek aan huishoudelijke
hygiëne.
Zilvervisje
Het zilvervisje (Lepisma saccharina
L., ook wel suikergast wordt
genoemd) komt zeer algemeen in
gebouwen voor, maar vaak in
geringe aantallen. Het
zilvervisje is ongeveer 10
mm lang en heeft een
langgerekt lichaam
en lange,
draadvormige
aanhangsels aan
het achterlijf. De
beestjes verplaatsen
zich met snelle,
slangachtige
bewegingen.
Zilvervisjes komen
voornamelijk voor op
vochtige plaatsen binnenshuis,
bijvoorbeeld bij water- en
afvoerleidingen, in aanrechtkastjes
en in de badkamer, maar ook
achter plinten, onder
vloerbedekking en in
boekenkasten. De eieren worden in
het voorjaar in groepjes van twee
of drie afgezet in scheuren of
kieren van houtwerk. Na drie tot
zes weken komen de larven uit.
Onder gunstige omstandigheden
kan het zilvervisje meer dan drie
jaar leven.
Leefwijze
De beestjes zijn lichtschuw en leven
overdag verscholen. Hun voeding

halen ze vooral uit
koolhydraten zoals
zetmeel, vochtige granen en
meel, maar ook stijfsel en
bepaalde lijmen. Tevens
worden schimmels en/of
kleine dode insecten en
mijten genuttigd.
Zilvervisjes zijn helaas
echte survivors, want
ze kunnen enige
maanden zonder
voedsel. Het
zilvervisje gedijt het
beste bij een
gemiddelde
temperatuur van 25
graden en een relatieve
vochtigheid van 75% of
meer.
Schade
Indien zilvervisjes in grote
aantallen voorkomen (vochtige
omgeving), kunnen ze schade
veroorzaken aan papier, behang en
boeken (vooral bepaalde
lijmsoorten) en aan kleding van
synthetisch materiaal. In vochtige
atmosfeer zal ook schimmelvorming plaatshebben en deze
schimmels worden door zilvervisjes gegeten. Schade van enige
betekenis veroorzaakt door zilvervisjes treedt slechts op wanneer ze
in grote aantallen voorkomen.

Personeelswisseling in
huisartsenpraktijk
Per 1 mei 2002 is mevrouw van Streepen wegens gezondheidsredenen
opgehouden in de huisartsenpraktijk van mevrouw Dalinghaus. Zij zal
node worden gemist. Gelukkig heeft dokter Dalinghaus de heer R. J.
Boot gevonden om haar te vervangen op de woensdagen. We wensen
hem veel succes.
Het Gijzenrooise Zegje pagina 8
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Preventie
Als zilvervisjes regelmatig en in
grote aantallen worden
aangetroffen, duidt dit op een hoge
relatieve luchtvochtigheid. U kunt
de beestjes dan bestrijden door een
droge atmosfeer te
creëren,
bijvoorbeeld
door te
stoken of
door
zoveel
mogelijk
te
luchten
bij droog
weer. In
een droge
atmosfeer
kunnen
zilvervisjes zich
nauwelijks
handhaven. Gebruik van
insecticiden is in het algemeen niet
nodig en zelfs af te raden als u niet
eerst de relatieve luchtvochtigheid
verlaagt.
Eerste bewoners van een nieuw
huis wijzen wij er nog op dat beton
lang vocht afgeeft, waardoor in
bepaalde ruimten plaatselijk een
atmosfeer met een hoge relatieve
vochtigheid kan ontstaan. Hier zal
dus in elk geval flink gelucht en
gestookt moeten worden. Soms
kunnen de kastjes onder het
aanrecht vochtig zijn, vooral als zij
van hout gemaakt zijn. Vaak ligt de
oorzaak bij een min of meer
lekkende, niet goed aangesloten
gootsteenafvoer. Kortom: wie het
vochtprobleem oplost, vermindert
vanzelf de overlast van zilvervisjes.
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Algemene hulpdienst Eindhoven:
hulp bieden, hulp krijgen
De Stichting Algemene Hulpdienst Eindhoven (AHD) is een vrijwilligersorganisatie die in
1969 is opgericht. Het doel is 'het zonder winstoogmerk bieden van hulp aan mensen in
situaties waarin ze zelf geen oplossing weten te vinden, niet over voldoende financiële
middelen beschikken om professionele hulp in te kopen en hulpverleningsinstanties niet of
nog niet te kunnen helpen'.
Kunt u praktische hulp of een
steuntje in de rug gebruiken?
De AHD beschikt over enthousiaste
vrijwilligers die hulp aanbieden
d.m.v. de volgende projecten:
Project Algemeen aanbod:
Het doel van dit project is om
mensen algemene praktische en
sociale hulp te bieden zoals: kleine
klusjes in en rondom huis en het
bieden van gezelschap.
Project Buddyhulp:
Het doel van dit project is om
mensen die besmet zijn met het
HIV-virus op zowel praktisch als
psychosociaal vlak te
ondersteunen.
Project 'Maat'schap:
In dit project worden mensen
geholpen die contact hebben of
hebben gehad met Maatschappelijk
Werk Eindhoven. Dit project biedt
een maatje/gesprekspartner zodat
een hulpvrager brede,
psychosociale ondersteuning krijgt.

Project Vriendendienst:
In dit project wordt mensen met
een psychiatrische achtergrond
door middel van een
maatje/gesprekspartner een
steuntje in de rug geboden.
Project Vrij en Verder:
Dit project is bedoeld voor mensen
die met justitie in aanraking zijn
gekomen en die bezig zijn hun
leven in positieve zin te
veranderen. Ook hier wordt hulp
geboden door vrijwilligers in de
vorm van een
maatje/gesprekspartner.
Project Vrijwillige Thuiszorg:
In dit project wordt hulp verleend
aan chronisch zieken en
gehandicapten en aan hun
mantelzorgers. Dit kan praktische
hulp zijn, ontlasten van de
mantelzorgers of hulp via een
maatje/gesprekspartner aan de
chronisch zieke zelf.
De hulpdienst is gratis; u betaalt
alleen de gemaakte kosten.

In sommige gevallen betaalt de
hulpvrager de reiskosten van de
vrijwilliger.
U kunt ons bereiken op maandag
t/m donderdag van 09.00-17.00 uur
en op vrijdag van 09.00-13.00 uur
aan de Raiffeisenstraat 1A, tel (040)
2447669.
Ook zijn wij per e-mail bereikbaar:
AHD-eindhoven@hetnet.nl.
Bent u op zoek naar boeiend
vrijwilligerswerk?
Wordt dan vrijwilliger bij de
Algemene Hulpdienst. U bepaalt
zelf voor wie, waar, wanneer en
hoelang u wilt werken. Het is
dankbaar werk en een zinvolle
vrijetijdsbesteding waarbij u
begeleiding en scholing krijgt
vanuit de AHD.

(advertenties)

Te koop voor de
watersporter:
2 reddingsvesten, 1x large en 1x medium. Zo
goed als nieuw.
Inlichtingen: Fam. van Vessem, Diepmeerven
112, tel. 2110413
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Paaseieren zoeken groot succes
Soms moeten buurtactiviteiten wegens onvoldoende animo of te weinig vrijwilligers worden
afgelast. Lijdt Buurtvereniging Gijzenrooi een tanend bestaan? Geenszins! Dat bewees de
nieuwste buurtactiviteit wel.
Op paaszaterdag 30 maart verzamelden maar liefst 120
kinderen uit Gijzenrooi en hun ouders of begeleiders zich op
het Buurtven (Eijerven/Schaapsloopven). Daar kregen zij
een lot voor deelname in de loterij met leuke prijzen.
Vervolgens gingen ze met een heuse paashaas naar de
zoekplaats nabij het Kanunnikensven. Voor ieder gevonden
ei kregen de kinderen nóg een lot van de paashaas. Hoe
meer eieren je dus vond, hoe groter je kans op een prijsje!
Ook was er voor ieder kind ranja en na afloop kregen zij een
attentie mee naar huis. Een fotoimpressie.
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Het paaseieren zoeken was een groot succes!
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Gemeente legt plannen voor beperking
wateroverlast voor aan Gijzenrooi
De circa vijftig belangstellenden
voor de informatieavond over
wateroverlast druppelen op
dinsdagavond 28 mei het
Wirogebouw binnen als een
lekkende kraan. Voorzitter Drik
Verbraak, manager van
stadsdeelkantoor Stratum, wordt
bijgestaan door twee
medewerkers van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer van de gemeente
Eindhoven: landschapsecoloog
Karel Beljaars en waterspecialist
Frank van Swol. Ook de politiek
(Bernard Gerard, SP), de krant
(Geert van Elten, Eindhovens
Dagblad) en Waterschap De
Dommel zijn vertegenwoordigd.
Van Swol vertelt dat in Gijzenrooi
onderzoek is gedaan naar de
waterstand en dat daarbij een
veenachtige laag was aangetroffen,
op één tot vijf meter onder het
maaiveld. Deze bemoeilijkt een
vlotte waterafvoer. Het oostelijke
deel van de wijk blijkt trouwens
minder last te hebben van
wateroverlast dan het westelijke
deel. IWACO, het bureau dat het
onderzoek uitvoerde, heeft
geadviseerd de openbare ruimte en
mogelijk bepaalde privé-percelen
in de wijk te voorzien van een
drainagesysteem dat bij een hoog
grondwaterpeil de top als het ware
kan afromen. Ook moet de
bemaling van de sloten aan het
Bunderkensven en het
Diepmeerven worden verbeterd.
Het advies van IWACO wordt
verwerkt in een voorstel dat dit
najaar aan de gemeenteraad zal
worden gepresenteerd.

Waardevol voor amfibieën
Landschapsecoloog Beljaars vertelt
dat de gemeenten Eindhoven en
Geldrop, Waterschap De Dommel
en Stichting Brabants Landschap
samen werken aan een project om
Gijzenrooi beter te laten aansluiten
op de wensen die leven ten aanzien
van dit gebied, zoals
natuurontwikkeling, maar ook de
aanleg van de kade ter hoogte van
(de straat) het Kanunnikensven.
Daarbij zullen volgens hem ook de
lage gronden nabij Gijzenrooi
betrokken worden. Beljaars maakt
duidelijk dat de plannen voor de
Gijzenrooise Zegge gehouden zijn
aan de kaders van de Ecologische
Hoofdstructuur en de Groene
Hoofdstructuur. Het gebied (b)lijkt
waardevol, met name voor
amfibieën als de rugstreeppad, de
heikikker, de kleine
watersalamander en de
alpenwatersalamander.

Geen dijk?
Uit de reacties uit de zaal blijkt
keer op keer dat de aanwezigen
bijzonder goed op de hoogte zijn,
zowel van alles wat met
waterstand te maken heeft als van
de natuurwaarden in de
Gijzenrooise Zegge. Verschillende
wijkbewoners betwijfelen of aanleg
van de dijk het gewenste effect
heeft. Ze pleiten voor een betere
bemaling van de sloten en
verwachten dat daarmee de ergste
problemen verholpen zullen zijn.
Verbraak stelt om even na tienen
voor om een vervolgavond te
plannen. Dan zal de gemeente
reageren op de gestelde vragen en
de gedane suggesties. De gemeente
is dus weer aan zet…
Voor een uitgebreide versie van dit
verslag kunt u kijken op
www.gijzenrooi.nl of contact
opnemen met Martin van Rooij.
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De Gijzenrooise Zegge na een stevige regenbui...

Het volgende Zegje
Het volgende Zegje wordt verspreid in de tweede helft van september. U kunt tot 23 augustus kopij en
advertenties aanleveren bij Martin van Rooij, communicatie@gijzenrooi.nl
In het nieuwe Zegje onder meer:
* verslag van de algemene ledenvergadering van 10 april
* de prehistorische grafheuvels nabij Gijzenrooi
* beeldverslag van de fietstocht en barbecue
* nieuws over de Vennendag (15 september)
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