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Het was al weer een paar jaar geleden
dat Sint een bezoek bracht aan
Gijzenrooi. Dit jaar echter was de
goedheiligman weer present, en hoe!
Op zaterdag 30 november maakte
Sinterklaas per koets een lange tocht
door Gijzenrooi. Voor veel kindjes had
hij een cadeautje en snoep bij zich.
De Sint had Amerigo een dagje rust
gegund. Dat kon die trouwe viervoeter
best gebruiken, want er waren
voor 30 november al wat daken
beklommen en heel wat schoentjes
gevuld. Sinterklaas kwam dit jaar
in stijl. Hij had plaatsgenomen in
een prachtige open Landauer met
aan weerszijden twee oude
lampen en achterop een rieten
koffer. Deze prachtige wagen
werd voortbewogen door twee
statige zwarte Friezen, paarden
met stijl. Sint werd vergezeld door
twee, later zelfs door drie Pieten.
Dat was wel nodig, want hij moest
maar liefst 75 adressen bezoeken
en verblijdde alles bij elkaar zo'n
170 kinderen met een presentje en
wat snoep.

begeleidden de Sint de hele dag. Voor de
wagen van Sint reed een auto met een
geluidsinstallatie die vrolijke
Sinterklaasliedjes liet horen. Niet alleen
de paardjes zetten hun beste beentje
voor, de commissie activiteiten had dat
ook gedaan. Complimenten! Hopelijk
vond Sint het zo leuk dat hij volgend
jaar weer even tijd voor Gijzenrooi wil
inruimen.

Warm welkom
De Bewonersvereniging Gijzenrooi
had Sint een warm welkom
bereid. Ongeveer zes mensen

AGENDA
* Vrijdag 13 december: onsteking kerstboomlampjes Diepmeerven.
Het nieuwe programma voor 2003 is nog niet bekend, maar veel items uit 2002
zullen hierin terugkomen. We houden U op de hoogte!

Gevonden......

Het meest actuele nieuws natuurlijk op: http://www.gijzenrooi.nl
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Met behoud van comfort

EPA: bespaar snel tientallen euro's per jaar
De huizen in Gijzenrooi zijn maximaal een jaar of tien oud. Dus: goed
geïsoleerde muren, vloeren, ramen en daken en voorzien een
energiezuinige CV-ketel. Een EPA, een Energie Prestatie Advies, zou dus
weinig winst opleveren, dacht ik. Ik vergiste me en bespaar nu enkele
tientallen euro's per jaar, zonder in te leveren op comfort.
Wie een EPA laat uitvoeren door
een gecertificeerde instelling zoals
het Nutsbedrijf Regio Eindhoven
(NRE), betaalt weliswaar 200 euro,
maar krijgt dat bedrag ook weer
volledig terug. De kosten zijn dus
nihil, terwijl de baten aanzienlijk
kunnen zijn.
Samen met de adviseur van NRE
liep ik door het huis. Overal nam
hij het oppervlak van de ramen op
en bekeek hij wat voor glas er in
zat, om te kunnen berekenen hoe
groot het warmteverlies is en om te
kunnen beoordelen of extra
isolerend glas de moeite waard is.
Comfortknop uit
Ik ga hier niet het hele rapport
herhalen. Dat is te gedetailleerd en
bovendien niet zinvol, omdat ieder
huis anders is en dus zijn eigen
EPA behoeft. Maar een paar
opmerkelijke bevindingen wil ik
wel kwijt. Het eerste wat de NREadviseur deed toen we op zolder
waren aangekomen, was de
comfortknop op de CV-keter (een
Radson HR 2510) uitzetten. Hij zei:
"Die comfort zorgt ervoor dat je
snel warm water hebt als je ergens
in huis de warmwaterkraan
opendraait. Daarvoor houdt de
ketel echter continu tien liter water
op temperatuur, dag en nacht,
zomer en winter en ook in de
vakantie. Dat water wordt
bovendien continu rondgepompt.
Uitzetten van deze knop bespaart
je op jaarbasis ongeveer 35 euro
aan elektriciteit en 150-200 kuub
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Bedieningspaneel van de Radson HR 2510.
Uitzetten van de comfortknop (linksonder)
bespaart u op jaarbasis tientallen euro's.

gas, terwijl je slechts een paar
seconden langer moet wachten op
warm water."
CV: hoe meer schakelingen per
uur, hoe beter
Ook de thermostaat (een
Honeywell Chronotherm) werd
anders ingesteld, op niet 6 maar 9
schakelingen per uur. De adviseur:
"Continu laag stoken houdt de
brander warm en spaart gas. Dus
vaker en korter aanslaan is beter
dan een enkele keer aanslaan op
vol vermogen." De Chronotherm
stond ingesteld op 'adaptief
stoken'. Dat betekent dat de
thermostaat morgenochtend de
kamer op grond van de
temperatuur van vandaag. "Dat
heeft echter weinig zin", aldus de
adviseur. "Als het weer namelijk
ineens omslaat, is de kamer te
vroeg of te laat op temperatuur."
Ook de instelling per 5 weekdagen
vond hij niet handig en werd in

overleg aangepast. Op
vrijdagavond blijf je immers
meestal langer op dan op
maandagavond.
Luchtverversingssysteem op nul
In het keukenkastje bevond zich
een schakelaar die op twee stond.
Eigenlijk nooit naar gekeken. Het
bleek de schakelaar van het
luchtverversingssysteem te zijn.
Die stond bij ons continu op 2.
"Onzin", aldus de adviseur. "Dat
kost nodeloos energie. De stand 0
is goed genoeg. Dat is zijn laagste
stand. Hij staat dan nog steeds niet
uit; dat kan namelijk niet uit in een
gesloten woning. En heb je veel
vocht, bijvoorbeeld als er (net
gedoucht is of je hebt zojuist
gekookt, dan kun je deze
schakelaar een uurtje op twee

De schakelaar van het luchtverversingssysteem
mag normaal gesproken gewoon op nul staan.

zetten, en daarna weer op nul. Dat
spaart elektriciteit." Wat ook
elektriciteit bespaart, is de
vaatwasser op het warmwaterkanaal. Omdat een vaatwasser zich
meestal vlakbij de gootsteen
bevindt is dat een fluitje van een
cent.
>>
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Zet uw thermostaat 's nachts niet lager dan
17°C. Zo voorkomt u dat de ketel 's ochtends
veel gas moet verstoken om de woonkamer
weer op een aangename temperatuur te krijgen.

De motivatie van de NRE-man:
"Een wasbeurt van de vaatwasser
kost ongeveer 2 Kwh. Ongeveer
75% van die energie is nodig om

het water te verwarmen, de rest om
de spoelarmen te draaien en te
drogen. Water verwarmen met
elektriciteit is echter vier keer zo
duur als water verwarmen met gas.
Daarom kun je beter water uit de
cv-ketel gebruiken." Er waren nog
meer tips, bijvoorbeeld ten aanzien
van een zonneboiler en ten aanzien
van terugwinning van warmte die
door het luchtverversingssysteem
wordt uitgeblazen. Ik zal het u
verder besparen en besluit met de
slogan die VROM hanteert: een
EPA is goed voor uw portemonnee
én voor het milieu. Daar wil nog
aan toevoegen: een EPA is
bovendien (mits dus door een
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gecertificeerde instelling
uitgevoerd) en je bespaart zonder
in te leveren op comfort.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.vrom.nl of op www.nre.nl en
vervolgens naar 'producten en
diensten' en dan naar
'energiepremieregeling 2002'. Een
EPA kan via het servicenummer
(040) 238 38 10.
Martin van Rooij

Hebt ú al betaald?

Contributie 2002/2003 geïnd
Zo'n vijftien vrijwilligers schuimden in november de
straten van Gijzenrooi af. Ieder huis werd eenmaal, soms
tweemaal bezocht en bewoners werd gevraagd of ze de
contributie voor 2002 en 2003 wilden voldoen. Het
ledenbestand was namelijk niet meer actueel en de
betaling van contributie evenmin.
Als eerste wil ik alle vrijwilligers
bedanken die hebben meegewerkt
bij de inning van de contributie.
Bedankt allemaal. Natuurlijk ook
een woord van dank voor al onze
leden die de contributie-inning tot
een succes hebben gemaakt dankzij
de fijne medewerking tegenover de
inners en de leuke en spontane
reacties over de vereniging. Verder
wil ik hierbij graag de nieuwe
leden van harte welkom heten
binnen onze vereniging. Hopelijk is
uw lidmaatschap het begin van een
leuke en langdurige
samenwerking.
Nieuwe leden
Op 21 november was de stand als

volgt. Er was 1424
euro opgehaald en de
teller stopte bij
ongeveer 600 leden
(voorheen 560 leden).
Soms mensen lid puur
uit solidariteit lid,
zonder dat ze ooit meededen aan
buurtactiviteiten. Bovenstaand
bedrag zal nog met een paar
honderd euro toenemen, omdat op
dat moment de contributie van
zeven straten nog niet binnen was.
Contributie overmaken
De leden die niet thuis waren
tijdens de contributie-inning
hebben een briefje in de bus gehad
met het verzoek om de contributie

van 2002 & 2003 over te maken.
Als geheugensteuntje nogmaals het
gironummer en het bedrag:
Giro 73833 t.n.v.
Bewonersvereniging Gijzenrooi
De contributie voor twee jaar is
4,00. Vergeet niet naam, adres en
huisnummer te vermelden. Alvast
bedankt.
Mieke van Kuijk, penningmeester

Het Gijzenrooise Zegje pagina 3

het

Jaargang 11,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Nummer 39, December 2002

Ballonnen in omgeving Budel gevonden

Vennendag geslaagd ondanks stevige buien
De weersverwachtingen waren niet erg gunstig en al tijdens de opbouw
van de Vennendag pakten zich donkere wolken samen boven
Gijzenrooi. Als dat maar goed zou gaan… Achteraf mochten we niet
mopperen. Er vielen enkele pittige buien, maar tussen de regen door
klaarde het op en werd er druk gebruik gemaakt van het speelkussen,
het voetbalveld en de oud-Hollandse spelen.
Zondag 22 september was een
autoloze zondag. Om activiteiten in
de buurten te stimuleren, had de

gemeente subsidie beschikbaar
gesteld. Daardoor kon de
buurtvereniging twee prachtige
speelkussens huren: een soort
stormbaan en een opblaasbaar
voetbalveld. Loodzwaar om uit en
op te rollen, maar toen ze stonden
was de tevredenheid groot. Die
tevredenheid verdween als sneeuw
voor de zon toen rond 13.00 uur,
net toen de fotospeurtocht zou
beginnen, de regen met bakken uit
de hemel viel. Wie nog niet op weg
was, zocht beschutting onder de
marktkraampjes en partytenten.
Verbroedering op de vierkante
meter. Door de harde windvlagen
was het zaak de tentstokken stevig
vast te houden, anders waren de
tenten nog eerder vertrokken dan

de ballonnen van de ballonnenwedstrijd, later die middag.
Terug naar het begin
Gelukkig klaarde het weer snel op,
al bleef het dreigend. Een relatief
groot aantal mensen beet zich vast
in de pittige fotospeurtocht die
Ruud Mooren wederom had
uitgezet, waarvoor complimenten
en dank. Het vierletterige woord
dat veelvuldig in zee voorkomt,
een spel is en ook nog een auto,
was natuurlijk geen Polo maar een
Golf. En waar leidde de speurtocht
u naartoe? Naar het begin
uiteraard.
Bij de kinderen gingen de prijzen
naar Joline Wanders, Marloes van
Rooij, Madelon Derwig, Petri van
Stratum, Claire en Maarten van der
Horst, Mariska Brüls en Nikie
Wubbels. De eerste prijs voor de
fotospeurtocht was een prooi voor
Judith, Simone en Anouk Smits,
Shanna Claassen, Kristel
Doreleijers, Kim en Loes
Timmermans en de
familie Somers. De
uitslag van de
ballonnenwedstrijd laat
nog op zich wachten.

fabrikant in Zaandam had het bord
te laat aangeboden bij het
vervoersbedrijf in Sneek, zodat het
bord op zondag nog in Friesland
dreigde te verblijven. Dat was
Hans Halajdenko te gortig en dus
reed hij op zijn vrije zaterdag 21
september naar Sneek om het bord
tijdig in Eindhoven te krijgen.
Zeshonderd kilometer, maar het
was op tijd ter plekke. Klasse Hans,
en niks aantrekken van kritiek op
het ontwerp!
Kijk voor meer foto's van de
Vennendag 2002 op onze website:
www.gijzenrooi.nl.
Uitslag ballonnenwedstrijd
Ondanks het slechte weer en de
harde wind wist één ballon uit
Gijzenrooi zelfs nog in België
terecht te komen. De uitslag:
1. Sophie Cramer. Ballon
geretourneerd uit Budel, met de
mededeling dat hij was gevonden
in Lozen (België)
2. Ruud Wijnands. Ballon geland
in Budel-Dorplein
3. Maud Crooijmans. Ballon iets
dichterbij, eveneens in Budel
Dorplein geland.
Zij hebben inmiddels een prijsje
ontvangen.

Zeshonderd kilometer
Na een paar jaar veel
woorden maar weinig
daden staat het er dan
eindelijk: het bord van
het Buurtven. Helemaal
zonder slag of stoot
ging het niet. De
Het Gijzenrooise Zegje pagina 5
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Van de bestuurstafel
Kerstboomverlichting
Op dit moment zijn we druk bezig
met de organisatie voor de
kerstboomverlichting. We kregen
vorig jaar leuke reacties en
regelmatig vragen mensen of dit
jaar de boom weer verlicht wordt.
Natuurlijk houden we iets waar
zoveel mensen plezier aan beleven
en sfeer brengt in onze wijk erin.
Dus kom ook dit jaar weer allemaal
kijken en meezingen. Tot
vrijdagavond 13 december! Voor
meer informatie: zie elders in dit
Zegje.
Bewonersplatform Stratum
Wat mag dat nu wel weer zijn,
hoor ik u denken. Wel, dat is een
nieuw fenomeen dat in andere
steden waaronder Utrecht
gebruikelijk is. In het platform
worden de gezamenlijke belangen
van Stratum besproken en worden
oplossingen voor gezamenlijke
problemen gezocht. Dit alles met
het doel om de burger méér
invloed te geven op zijn
leefomgeving. Ook wij in
Gijzenrooi willen daar invloed op.
Denk maar eens aan de
verkeersdrempels. Zo zorgen we
dat Gijzenrooi in beeld blijft en
krijgen onze belangen ook in
bredere zin aandacht.
Ook het budget dat het
stadsdeelkantoor voor het
stadsdeel Stratum tot zijn
beschikking heeft, is een
onderwerp van gesprek. De
adviezen van het platform worden
door de gemeenteraad
meegenomen in de besluitvorming.
Het is de bedoeling dat er uit elke
wijk van Stratum een
afgevaardigde zitting neemt in dit
platform. Wij prijzen ons gelukkig
dat Frans Claassen (bestuurslid
commissie belangenbehartiging)
Het Gijzenrooise Zegje pagina 6

actief is geweest in het tot stand
brengen van het noodzakelijke
convenant voor dit platform en dat
er zich uit Gijzenrooi al gegadigden
hebben gemeld om hierin zitting te
nemen.

komst van een kinderdagverblijf
aan het Bunderkensven, is
voorlopig van bouwactiviteit geen
sprake. Daarmee loopt ook de
aanleg van een speelgelegenheid
aldaar vertraging op.

Kinderdagverblijf
Vorig jaar berichtte ik u dat er in
het voorjaar van 2002 met de bouw
begonnen zou worden. Inmiddels
zijn we bijna één jaar verder en is
er van enige bouwactiviteit nog
geen sprake. Uit nadere informatie

Welkomstpakket
Sinds kort wordt dit pakket (een
enveloppe gevuld met informatie
en enkele wandel-en fietsroutes)
persoonlijk bezorgd bij nieuwe
inwoners van Gijzenrooi. Gezien
de reacties valt dit erg in de smaak.

Voorlopig zijn er nog geen bouwactiviteiten aan de Bunderkensven.

blijkt dat er door de omwonenden
bezwaar tegen de bouw is
aangetekend, evenals tegen de
benodigde wijziging van het
bestemmingsplan. De bezwaren
richten zich tegen eventuele
geluidsoverlast en toegenomen
verkeersintensiteit. Een en ander
brengt flinke vertraging met zich
mee. Tot dan zullen kinderen en
ouders aangewezen zijn op opvang
elders in Eindhoven.
De locatie achter het
kinderdagverblijf blijft als
speelgelegenheid gehandhaafd,
maar de aanleg daarvan loopt als
gevolg van de ingediende
bezwaren eveneens vertraging op.
Omdat een aantal omwonenden
bezwaar heeft gemaakt tegen de

Enthousiaste deelname aan
lampionnenoptocht
Wat hebben we toch in Gijzenrooi
enthousiaste bewoners. Aan de
lampionnenoptocht van 10
november werd ondanks de
stromende regen door zo'n 140
kinderen en ouders meegedaan. Dit
succes is te danken aan de mensen
die het organiseren en heel veel
plezier beleven aan de organisatie
en de opkomst. Positieve geluiden
zijn ook te horen over het inmiddels voorbije sinterklaasfeest wat dit jaar weer
op een totaal andere manier
gevierd werd dan de afgelopen
jaren. Voor deze en alle andere
activiteiten is de commissie
activiteiten verant-woordelijk.
>>
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Zij zorgen er samen met een aantal
vrijwilligers voor dat de zaak goed
loopt. De commissie zorgt met veel
creativiteit ook weer voor 2003
voor een nieuw activiteitenplan en
verdeelt onderling de taken. Zou u
het ook niet leuk vinden om
hieraan mee te werken? Geef u dan
op bij één van de mensen van de
commissie.
Openbaar groen
Als je aan bewoners van Gijzenrooi
vraagt wat zij zoal aantrekkelijk
vinden aan deze wijk, dan wordt
steevast de prachtige, natuurlijke
omgeving genoemd. Enne…, wat is
die ook mooi. Loop maar eens de
gele of rode route door de
Gijzenrooise Zegge en de
Stratumse Heide en snuif de
geuren van de herfst eens op. Heeft
u al reeën of de Schotse
Hooglanders gezien?
Toch, als wij het over het
onderhoud van het openbaar groen
hebben bedoelen we iets anders.
Dan hebben we het over de magere
en saaie inrichting van de
plantsoentjes aan de verschillende
vijvers. De slootkanten waar best
wel wat wilde bloemen zouden
mogen staan. De trottoirs wat meer
vrij van onkruid. Daar willen wij

ons als vereniging (commissie
belangenbehartiging) sterk voor
maken, zodat u behalve de
prachtige natuur in de omgeving
ook in uw eigen straat kunt
genieten van mooi openbaar groen.
De commissie belangenbehartiging
maakt zich onder meer sterk voor
een gevarieerdere inrichting van
het groen rond de vijvers.

Bestuur
In het afgelopen jaar hebben we
gekeken of we met een minimum
aan vergaderingen een maximum
aan kwaliteit konden krijgen.
Gebleken is echter dat de
onderlinge communicatie dan
minder goed verloopt. Het bleek
moeilijker om elkaar goed op de
hoogte te houden en op de juiste
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momenten voor goede
besluitvorming te zorgen.
Daarom hebben we afgesproken
om in 2003 zes keer met het
voltallige bestuur te vergaderen en
daarnaast nog elf keer met het
dagelijks bestuur.
Gewoon doorgaan
Dat het laatste nummer van het
Gijzenrooise Zegje weer bij u in de
bus ligt, hebben we te danken aan
de commissie communicatie. Zij
zorgt viermaal per jaar voor het
Zegje en voor het bijhouden van de
website. De commissieleden
schrijven teksten, maken foto's en
verzorgen de bezorging van het
Zegje en de welkomstpakketten.
Graag wil ik hen via dit Zegje
bedanken voor hun tomeloze inzet.
Verder wil ik alle mensen die zich
op welke wijze dan ook hebben
ingezet voor Gijzenrooi bedanken
voor alles wat zij in 2002 gedaan
hebben voor ons allemaal. In 2003
gaan we dan ook gewoon door.
Alle mannen, vrouwen en kinderen
van Gijzenrooi wens ik alvast fijne
feestdagen en een goed 2003.
Namens het bestuur
Truus van Vessem

Voorwerpen gevonden
Na afloop van de jaarlijkse
barbecue (9 juni) zijn een witte
jas en groenblauwe sokjes
achtergebleven. Ook na de
Vennendag (22 september) zijn
er spullen achtergebleven: een
leren voetbal (merk Dunlop),
een paar witte sokjes, een klein
blauw handdoekje, een geel
doosje met de opdruk Smarties
en een sleutelhanger.
Al deze spullen zijn af te halen bij Janco Rampart.
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Eerste ontsteking feestelijk opgeluisterd

Grote (kerst)boom bij vijver opnieuw verlicht
Op 13 december wordt de traditionele kerstverlichting van de grote
boom bij de vijver aan het Diepmeerven weer ontstoken. Precies om
19.00 uur gaan de lichtjes weer branden om Gijzenrooi in kerstsfeer te
brengen. Uiteraard bent u van harte welkom om dit speciale moment
mee te maken.
We verzamelen ons om 18.40 uur
op de hoek
Meerbergsven/Kraanven. Samen
met de 20 leden van het koor
Canamus lopen we dan al
kerstliedjes zingend langs de
seniorenwoningen naar de boom
toe. Als je een mooie lampion hebt:
neem hem mee, dan wordt het
extra feestelijk! Om 19.00 uur mag
een van de aanwezige kinderen de
lichtjes aantoveren. Als de lichtjes
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branden is er glühwein en
chocolademelk voor iedereen. De
kleine, ceremoniële ontsteking van
de kerstverlichting is een echte
Gijzenrooise traditie geworden
waar jong en oud een beetje
kerstgevoel van krijgt. De boom is
in de donkere dagen een echte
blikvanger en wordt nog specialer
als we samen met de buurt het
magische moment van ontbranden
delen.

De meer dan 300 honderd lampen
die de boom verlichten, worden
door vrijwilligers in de boom
gehangen. Het is een hele klus om
alle lampen in de fitting te draaien
en vanuit het bakje van een
hoogwerker de snoeren zo te
draperen dat er een mooie
feestverlichting ontstaat. Daar is
een team van vrijwilligers die
elkaar aflossen de hele dag mee
bezig. Het eindresultaat mag er zijn
en zorgt al voor het derde jaar voor
extra sfeer in onze wijk. En daar
zijn we best trots op.
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Vijfdecemberklacht
Nico, Klaas,
Dat poëtisch laag allooi
van jullie rijmwerk kan ik schieten
van pseudoniem als Sinterklaas
of zijn helper Pieterbaas
is niet langer te genieten
stop met dat geklooi
een rammelend metriek
versjes met verkeerde voeten
of een eeuwig kreupelrijm
eerst bestraffend, dan geslijm
en altijd doe je wel de groeten
daarvan word ik ziek

immer volgens vast stramien
voorspelbaar en banaal
en deze boot vol rijmelshit
komt steevast uit Madrid
en nooit uit Stadskanaal
ik kan het niet meer zien
poëten van het vaderland
maak ons aller missie helder
verricht uw daden in het groot
stuur leger, luchtmacht en de vloot
jaag de stoomboot naar de kelder
en maak de Sint van kant
Jeremias

Expositie Johan ter Haar
In december 2002 en januari 2003
exposeert Johan ter Haar
schilderijen en zeefdrukken in de
praktijk van huisarts Dalinghaus
aan de Biesven 1. Zijn werk
kenmerkt zich door helder
kleurgebruik en vrolijke
onderwerpen. Titels als Aanzoek en
Natuurvriend zijn voorbeelden van
de toegankelijkheid van zijn
werken. De maten variëren van
ongeveer 20 bij 20 cm tot ongeveer
50 x 70 cm. Het werk kan worden
gekocht voor aantrekkelijke prijzen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Johan ter
Haar via telefoon 06-53837950.
Openingstijden van de
huisartsenpraktijk zijn maandag
t/m vrijdag van 8 tot 17 uur, op
dinsdag tot 12 uur.

persoonlijke foto's die sterk
verschillen van de meer
traditionele foto's die in een studio
worden gemaakt. Ter Haar kan
uitstekend foto's van kinderen
maken en geeft hierbij voorkeur
aan de meer informele foto's,
bijvoorbeeld van kinderen met hun
favoriete speelgoed.
Voor de cadeaumaanden heeft Ter
Haar een leuke aanbieding,
namelijk een fotosessie van
ongeveer 2 uur bij u thuis voor de
prijs van 99 euro, inclusief 10 foto's
van 13 x 18 cm en een vakfoto van
20 x 30 cm. De normale prijs is 120
euro.

Portretfoto's bij u thuis
Een portretfoto is een uniek en
persoonlijk kunstwerk. Johan ter
Haar maakt professionele foto's bij
u thuis in uw eigen omgeving.
Hierdoor ontstaan zeer

Voor een afspraak kunt u Johan ter
Haar bereiken via telefoon 0653837950.
Johan ter Haar
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Brief, verzonden aan Stadsdeelkantoor Stratum, ingezonden aan de redactie van het
Gijzenroois Zegje
Eindhoven, 8 november 2002
Geachte Heren,
Onlangs zijn mijn hond en een hond die aan mij was toevertrouwd aangevallen door greyhounds die afkomstig waren uit het woonwagenkamp
aan de Heezerweg. Ik heb mijn eigen hond kunnen redden maar helaas is de andere hond dermate gebeten door de greyhounds dat geen redding
meer mogelijk was. Er is aangifte gedaan bij de politie (dossier PL2206/02-094907) en de zaak is in behandeling genomen. Enige tijd later is er nog
bezoek geweest van de politie om een aantal open vragen nog te beantwoorden.
Naast de aangifte is ook een brief gestuurd naar de gemeente Eindhoven (Stadsdeelkantoor Stratum) om de geleden financiële schade te claimen
op grond van het feit dat de situatie rondom het kamp al jaren zorglijk is. Via een brief van de gemeente werd duidelijk dat de gemeente geen
formele gronden had om de schade te compenseren.
Groot was mijn verbazing dan ook dat een aantal dagen later de heren Mobach (Politie Brabant Zuid-Oost) en Janse (Gemeente Eindhoven) bij mij
aanbelden en het geld overlegden dat bij de schade was geclaimd. Op grond van de aangifte en de tegenstrijdige verklaringen bleek het niet
mogelijk om tot een sluitend bewijs te komen maar om de verstandhouding tussen woonwagenkamp en omringende buurt te verbeteren hadden
de heren Mobach en Janse aangedrongen op het betalen van de schade door bewoners van het woonwagenkamp. En aldus geschiedde.
Het zal duidelijk zijn dat op grond van deze ervaring mijn respect en waardering voor de politie en de gemeente enorm zijn toegenomen. In deze
tijd van negatieve publiciteit rondom overheidsinstanties en de trage respons van deze in menig zaak is het goed om te zien dat ook in betrekkelijk
'kleine' zaken zowel de politie als de gemeente aandacht schenken en actie nemen om dit tot een goed einde te brengen. Mijn lof gaat dan ook uit
naar zowel de politie als de gemeente.
Hoogachtend,
Marcel

oproep bezorgers

Strek je benen!
Wil je ook een (bescheiden)
bijdrage leveren aan de
Bewonersvereniging Gijzenrooi?
Meld je dan bij ons aan als
bezorger. Viermaal per jaar wordt
het Gijzenroois Zegje bezorgd.
Daarnaast verspreiden we een paar
keer per jaar flyers, om activiteiten
zoals de lampionnenoptocht of de
komst van Sinterklaas aan te

kondigen. Je krijgt een lijst met te
bezorgen adressen. Zo'n rondje
kost je een naar schatting maximaal
twee uur. Er zijn drie goede
redenen om je nu aan te melden.
Bezorgen is namelijk:
· goed voor je lijf: je stimuleert de
doorbloeding en zet je hart aan het
werk;

· goed voor je hoofd: even
uitwaaien is ontspannend en een
gezonde afwisseling van betaald of
huishoudelijk werk dan wel studie;
· goed voor je woonomgeving. Je
draagt bij aan een goede
communicatie en ontlast andere
mensen die al veel tijd in de
Bewonersvereniging steken.
Geef je op bij Martin van Rooij, of
stuur een e-mail naar
communicatie@gijzenrooi.nl.

Zegje: van 16 naar 20 pagina's
Het gaat goed met het Zegje. Er is
volop nieuws te melden, er is
sprake van een actieve redactie en
dito achterban die berichten
aanlevert en … veel detaillisten en
ondernemers willen in het Zegje
adverteren. Daarom is het
Gijzenroois Zegje voortaan niet
Het Gijzenrooise Zegje pagina 10

zestien maar twintig pagina's dik:
vijftien pagina's met redactie, vijf
advertentiepagina's. Met die ene
extra advertentiepagina verdienen
we de meerkosten van die vier
extra pagina's terug.
Meer redactionele ruimte betekent
dat uw inbreng meer dan welkom

is. Heeft u een aardig bericht? Een
kritische opmerking? Een initiatief
waar u mensen voor zoekt? Mail
uw bericht naar
communicatie@gijzenrooi.nl of
lever het, uitgedraaid of liever nog
op flop, in bij Martin van Rooij.
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"Gedraag je!"

ADHD-kinderen vragen om begrip
Sommige kinderen zijn hyperactief, overmatig rusteloos, impulsief en
ongeconcentreerd in hun gedrag en dat kan grote last veroorzaken.
Deze kinderen zijn niet echt handig om mee te nemen op bezoek naar
familie of vrienden, want al gauw merk je dat ze denken: 'daar heb je
dat etterbakje weer'. Of ze zijn het zoveelste middelpunt van ruzies en
iedereen vraagt zich dan af waarom die ouders dat kind niet in de hand
kunnen houden. Maar natuurlijk hebben die ouders dat niet in de
hand, want dat ettergedrag is soms een stoornis als ADHD of een aan
autisme verwante, ongeneesbare contact-stoornis. Zo´n kind kán
gewoon niet anders.
Blijven herhalen
Ettergedrag is voor deze kinderen
meestal geen onwil, maar onmacht.
Zo´n kind is niet te genezen. Als je
het kind bewust maakt van zijn
gedrag, zullen ze het op dat
moment merken, maar het beklijft
niet. Ze verinnerlijken het niet. En
dus raakt zo'n kind steeds opnieuw
in de problemen. Je kunt een kind
wat trucjes leren, maar je moet
blijven herhalen. Het is essentieel
dat je je dat als ouder bewust bent.
Als bijvoorbeeld een kind met
ADHD een ander kind wil helpen
met schrijven, zal het in zijn
impulsiviteit de pen uit diens
handen rukken. En dan is het ruzie.
Het kind bedoelt het goed, maar
pakt het verkeerd aan. Dat kun je
hem wel duidelijk maken, maar de
volgende dag gebeurt er weer zo
iets, maar dan in een net iets
andere situatie.
Je moet dus elke dag in feite weer
opnieuw beginnen. Al gauw
hebben ouders en ook leerkrachten
zoiets van: `het is toch een
hopeloos geval` en daar loopt dan
de begeleiding van zo´n kind echt
goed mis, want sociaal komen deze
kinderen en soms ook hun ouders
in een isolement terecht.
ADHD-symptomen: niet goed
omschreven
De maatschappelijke normen zijn
in zekere zin de basis van het

afbakenen van afwijkend gedrag.
Vroeger speelden de kinderen veel
buiten, hadden meer ruimte en
deden meer lichamelijke
activiteiten, waardoor druk en
rusteloos gedrag misschien niet zo
opviel. Nu wordt er op dit gedrag
al gauw een etiketje geplakt, met
meestal ADHD als diagnose. Aan
de maatschappij worden steeds
meer eisen gesteld en al gauw
kunnen kinderen sociaal in een
negatieve spiraal komen. Hoewel
er veel symptomen worden
genoemd als uiting van ADHD, is
dit ziektebeeld niet zo goed
omschreven als pedagogen ons
willen doen geloven. Heel veel
symptomen hebben raakvlakken
met andere gedragskenmerken en
er zijn ook veel overlappingen met
depressieve stoornissen, angststoornissen of een leerstoornis.
Meer begrip nodig
Naar schatting heeft twee procent
van de kinderen van vijf tot en met
veertien jaar zodanig ernstige
symptomen van ADHD-achtige
stoornissen dat ze op enig moment
in aanmerking komen voor
behandeling. Huisartsen zien
regelmatig kinderen met
psychosociale problemen en
gedragsproblemen en worden in
toenemende mate geconfronteerd
met vragen over ADHD. De
overgrote meerderheid van de
kinderen volgt het gewone basis

onderwijs. Bij een klassengrootte
van gemiddeld 25 kinderen
bevindt zich in ruim de helft van
de klassen een kind met ADHD.
Het illustreert hoe belangrijk het is
dat er meer begrip komt voor deze
gedragsproblemen bij alle
hulpverleners en vooral ook bij het
onderwijs.
Over de
therapie is al
veel
geschreven,
maar er is nog
onvoldoende
inzicht in
hoeverre medicatie terecht gegeven
wordt en of er voldoende resultaat
mee kan worden behaald.
Gedragstherapeutische interventie
zoals door psychotherapeuten
wordt gegeven, lijkt meer soelaas
te bieden.
Het moge duidelijk zijn dat de
bureaus voor Jeugdzorg en GGzE
overspoeld worden met vragen.
Veel winst is te behalen met betere
voorlichting aan ouders, leerkrachten, huisartsen, kinderartsen
en gedragsweten-schappers. Goede
internetsites zoals ADHD-land
(www.adhd.nl) en de
Gezondheidsraad (www.gr.nl) of
de Gezondheids-wijzer van de
GGD (www.ggd-eindhoven.org)
kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Beter begrip van de
gedragsproblemen kan bijdragen
aan de acceptatie van kinderen met
afwijkend gedrag, ook al is het
soms zeer lastig voor alle
betrokkenen om de moed erin te
houden en positief te blijven
denken. Probeer het kínd achter de
problemen te blijven zien! En help
de ouders om het vol te houden!
Anneke Dalinghaus, huisarts
Het Gijzenrooise Zegje pagina 11
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Hondenuitlaatvoorziening wordt hondentoilet
In mei 2001 hebben 42 aan- en omwonenden van het Eijerven bezwaar
aangetekend tegen de voorgenomen aanleg van een hondentoilet in de
groenvoorzieningen rond het parkeerterrein van de begraafplaats
aldaar. Inmiddels is een gemeentelijke 'adviesnota inzake
besluitvorming inspraak locaties hondentoiletten' verschenen. Hierbij
de highlights.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer van de gemeente
Eindhoven stelde dat bij de keuze
van de locatie zoveel mogelijk
rekening is gehouden met
volgende randvoorwaarden:
· er moet sprake zijn van een
technische en sociaal veilige
locatie;
· bereikbaarheid van de locatie
(voldoende voetpaden in de
bestaande situatie};
· bruikbaarheid van de locatie in de
avonduren (voldoende openbare
verlichting};
· centrale ligging in de buurt;
· bestaande hondentoiletten indien
mogelijk handhaven;.
· de hondentoiletten zo ver
mogelijk van woonhuizen,
speelplaatsen en ligweiden
situeren met speciale aandacht
voor de ligging ten opzichte van
bejaardenwoningen, scholen et
cetera. Indien hieraan niet kan
worden voldaan, dient er extra
aandacht te worden besteed voor
een goede ruimtelijke inpassing
van het hondentoilet in de
omgeving;
· hondentoilet voorzien van een
aantal basiselementen zoals
bebording, gazen hekwerk en zo
mogelijk afplanten middels een
haag of losse beplanting;
· oppervlakte hondentoilet dient
minimaal 64 m² te zijn. Een
grotere maat is, indien mogelijk,
toegestaan en gewenst, en
· het hondentoilet moet binnen een
redelijke afstand voor
gemotoriseerd verkeer (in

verband met onderhoud en beheer)
bereikbaar te zijn.
Burgemeester en
wethouders
hebben op 15
oktober 2002
locaties
aangewezen
voor de aanleg
van 64
hondentoiletten
in Eindhoven.
Het besluit is
genomen op
basis van een
gewijzigde adviesnota van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer van de gemeente
Eindhoven.
Voor de aanleg van een
hondentoilet in Gijzenrooi meldt de
adviesnota het volgende:
Inspraakreactie
Insprekers zijn van mening dat de
voorgestelde locatie van het
hondentoilet, nabij de ingang van
de begraafplaats en het park, niet
voldoet aan de criteria zoals deze
gesteld zijn. Met name de afstand
tot de woningen en de ligging van
het hondentoilet ten opzichte van
de speelplaats en ligweide in het
park voldoen niet aan de
voorwaarden. Tevens is door het
snoeien van de groenvoorziening
nabij de ingang van de
begraafplaats een ander ruimtelijk
beeld ontstaan als waarvan
oorspronkelijk was uitgegaan.

Reactie
Het voorgestelde hondtoilet was
geprojecteerd in een groene
omgeving met voldoende
afscherming naar het
parkeerterrein en de ingang van de
begraafplaats St. Jozef-Tivoli.
Echter door de rigoureuze
snoeiwerkzaamheden is het groen
volledig verdwenen zodat van het

inpassen in een groene omgeving
van het hondentoilet geen sprake
meer kan zijn.
Gegeven het feit dat een
hondentoilet zonder een goede
groeninpassing bij de ingang tot
een kerkhof ongewenst is, is
gezocht naar een vervangende
locatie.
Gekozen is voor een locatie langs
het bestaande rijwielpad
Bunderkensven-Wolfsven. Hierbij
wordt rekening gehouden met de
aanleg van een spelaanleiding, die
in voorbereiding is.
Bovenstaand besluit en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 5
december 2002 ter inzage bij het
informatiecentrum op het
stadskantoor alsmede op het
stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen tegen
deze aanwijzingsbesluiten
schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.

Het Gijzenrooise Zegje pagina 13

het

Jaargang 11,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Nummer 39, December 2002

Lampionnenoptocht:
ondanks regen groot succes
Op zondag 10 november
jongstleden organiseerde de
commissie activiteiten van uw
bewonersvereniging een Sint
Maartens lampionnenoptocht. Na
een droge dag die veel goeds
beloofde, kwam echter vlak voor
we zouden starten de regen met
bakken uit de hemel vallen. De
organisatie ging er al van uit dat
het evenement niet door zou gaan,
maar tot onze grote verrassing
kwamen er om 18.00 uur heel veel
kinderen met hun ouders, getooid
met lampion én paraplu, naar de
vuurkorf die gezellig brandde aan
het Eijerven. In verband met de
regen waren we uitgeweken naar
de oprit met carport van Gemma
van Liempd en Conny Jacobs en de

familie Dielissen, die zij gastvrij ter
beschikking stelden.

afsluiting van een zeer geslaagde
avond, ondanks de regen!

Gezien de grote opkomst (zo'n 150
personen) zijn we toch aan de
optocht door de wijk begonnen.
Het was een sfeervol gezicht, al die
prachtige lampionnen. De jury had
dan ook een hele zware taak om uit
al die mooie knutselwerken de
mooiste lampion te kiezen. De
winnaar van de Sinterklaas-video
is Ruud Wijnands geworden. Zijn
lampion in de vorm van een
vliegtuig gemaakt van een melkpak
was goed voor de eerste prijs! Na
afloop kon iedereen genieten van
een heerlijk bekertje warme
chocomel met een lekkere
stroopwafel. Een gezellige

Mariëtte Mooren

Rijksmonument Riel: klein maar heel charmant

De Buren van Gijzenrooi
Evenals Gijzenrooi behoorde ook het aloude gehucht Riel tot 1972 bij
de gemeente Geldrop. Het was een van de zes gehuchten die deel
uitmaakte de voormalige gemeente Zesgehuchten. Klein in omvang
maar ontwapenend en charmant. Je loopt even de wijk uit en gaat voor
je gevoel honderd jaar terug in de tijd.
Momenteel is Riel een beschermd
dorpsgezicht op basis van artikel
20 van de Monumentenwet. Het
vertoont de kenmerken van een
voor de Brabantse zandgronden
typerend akkerdorp. Opvallend is
zijn landschapsstructuur van
kleinschalige akkers en de
beplanting van wegen en erven. De
voor dit dorpstype kenmerkende
groepering van boerderijen rond
een driehoekige pleinruimte, de
plaatse, is in Riel nog duidelijk
herkenbaar. Ook de bebouwing is
nog voor een belangrijk deel van
historische waarde.

Historie
De oudste gegevens van deze
typische beekdalnederzetting gaan
terug tot de late middeleeuwen. De
oudst bekende schriftelijke
vermelding van Riel dateert uit het
begin van de veertiende eeuw. De
plaatsnaam Riel (Ryele) lijkt te
verwijzen naar de ontginning in
een bos- of rietrijke omgeving, dan
wel naar een waterloop ter plaatse.
De oudste bebouwing van Riel
treffen we aan op het zuidelijkste
gedeelte, een hooggelegen
dekzandrug die bekend stond als
de Donck. Het gebied werd
doorkruist door het beekje de

Lakerloop, wat tegenwoordig niet
meer is dan een droge sloot.
Op de Donck lagen vanaf 1300
twee hoeven van de tafel van de
Heilige Geest (Armbestuur) van
Den Bosch. Er lag zelfs een grote
graanspijker die gebruikt werd
voor de opslag van de
graanopbrengsten van diverse
andere Heilige Geesthoeven in de
naaste omtrek. Van dit grote
bouwwerk is echter niet meer over
dan de gracht.
Historisch gezien vormde het jaar
1583 een belangrijk moment in de
geschiedenis van Riel. In dat jaar
stonden de troepen van graaf van
Mansvelt voor de wallen van de
stad Eindhoven. De graaf had
opdracht gekregen van de hertog
van Parma om Eindhoven weer in
handen te brengen van Spanje.
>>
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Het beleg duurde drie maanden en
voor dat doel werd een groot
gedeelte van Riel gesloopt.
Oorspronkelijke bebouwing
De Geesthoeven
De twee Heilige Geesthoeven
moeten zeer bijzondere gebouwen
zijn geweest. Een hoeve bestond
nog aan het einde van de
negentiende eeuw. Het grondplan

van die hoeve leek op dat van een
Limburgse gesloten hoeve. Achter
dit pand lag de Weijer, een grote
visvijver.
De twee pachthoeven zijn ontstaan
door de splitsing van een hier in de
twaalfde eeuw gevestigde
Einzelhof, een op initiatief van adel
of klooster gestichte grote en ver
van de bestaande kern verwijderde
boerderij.
Speelhuis
Een ander markant gebouw in het
oude Riel was het Speelhuis. De
naam het Speelhuis komen we voor
het eerst omstreeks 1700 tegen. Het
gebouw behoorde tot de Heilige
Geesthoeven. In die tijd verkocht
het Bossche armbestuur dit
gebouw en de hoeven aan de
Eindhovense familie Van Mierlo.
Het speelhuis was een jachthuis
Het Gijzenrooise Zegje pagina 16

waaraan het waarschijnlijk ook zijn
naam dankt. Het huis is als
zodanig nooit bewoond geweest
met uitzondering van een korte
periode in de negentiende eeuw
toen de paters van het latere
Eikenburg er onderdak vonden.
Rondom het Speelhuis lag een
grote gracht die zich zelfs uitstrekte
tot voor het gebouw. Daar moest
men een brug over, vervolgens een
trap op en zo kon men het huis
betreden. In 1825 werd het
beschreven als het beste huis op
Zesgehuchten. Het oorspronkelijke
gebouw bevatte beelden aan de
buitenzijde en oude schilderingen
aan de binnenzijde. In 1887 werd
het Speelhuis ingrijpend tot
boerderij verbouwd. Deze brandde
in 1945 af en de huidige boerderij
verraadt niets meer van het 'slotje
van Riel'.
Het verhaal doet de ronde dat het
Speelhuis van Riel en de hoeve
door een onderaardse gang met
elkaar verbonden waren. Bij de
brand van 1945 werd onder in de
kelder de ingestorte aanzet van
deze gang gevonden.
De kapel van St. Antonius Abt
Aanvankelijk trokken de inwoners
van Riel naar de kerk te Geldrop.
Aan het einde van de vijftiende
eeuw werd in het zuidelijke
gedeelte van Riel, nabij de
Lakerloop, een kapel gebouwd, die
gewijd zou worden aan Antonius
Abt. Dit kerkgebouw moet vrij
groot zijn geweest, aangezien het
drie altaren bevatte. In 1648
werden de kerk van Geldrop en de
kapel van Riel in beslag genomen
door de protestanten. De beelden
die toen in de kapel stonden,
vonden een veilig onderkomen bij
de boeren van dit gehucht. Zij
kwamen pas rond 1900 weer boven
water.
In het begin van de negentiende
eeuw is de kapel vervallen en ten
dele verbouwd tot boerderij. Het
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rechte pad dat vanaf de kapel naar
de kerk in Geldrop leidde, bestaat
nog steeds.
Het huidige Riel
Vanaf 1750 verschuift de
bebouwing op Riel meer in de
richting van de Rielsedijk. De nabij
de Heilige Geesthoeven gelegen
huizen werden gesloopt en niet
meer opgebouwd, terwijl twee
andere huizen onbewoond bleven.
Centraal in het nieuwere
noordelijke gedeelte van het
gehucht ligt een eikenweide, een
grassig dorpspleintje met een
brand- of drenkkuil. Het is een van
de oudste Frankische driehoeken
rond Eindhoven. Rond het plein
liggen de karakteristieke
langgevelboerderijen. Deze
boerderijen liggen op korte afstand
van elkaar met de lengteas
evenwijdig aan de straat.
In 1845 telde Riel 24 huizen en
bood het onderdak aan 150
inwoners. Vrijwel de gehele
huidige bebouwing van Riel staat
op plaatsen waar in het verleden al
lemen boerderijen in dezelfde stijl
stonden. Echt oude boerderijen zijn
er betrekkelijk weinig over doordat
Riel tweemaal door brand werd
geteisterd. Op 31 maart 1876
brandden in korte tijd vijf huizen
af. Het ging om de huizen die aan
de zuidzijde van de Rielsedijk
lagen. Op een van die huizen, Riel
2, lezen we nu nog het jaartal 1876
als datum van herbouw. Een jaar
later brak opnieuw brand uit in
Riel. Daarbij werden twee
boerderijen in as gelegd.
In 1886 liet de weduwe van de
kasteelheer van Geldrop, vrouwe
Hoevenaar, nog enkele boerderijen
op Riel bouwen. Op 12 april 1923
werd dezelfde hoek opnieuw
getroffen door een brand. Ditmaal
brandden twee boerderijen geheel
af en diverse andere werden
beschadigd.
>>
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Eén boerderij verscheen niet meer
op de oude huisplaats, maar werd
op een andere plaats opgebouwd.
Dit is de eerste boerderij aan de
rechterzijde vanuit Geldrop.

Beschermd dorpsgezicht
Naast Riel als beschermd
dorpsgezicht zijn ook drie
boerderijen in Riel tot
Rijksmonument benoemd. De
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boerderijen vormen samen met
andere de kern van het huidige
gehucht Riel.

Nieuwe gratis service van de bibliotheek voor senioren
Vroeger was er een bibliotheek in Tivoli, maar deze werd een paar jaar
geleden door brand verwoest. De openbare bibliotheek Eindhoven heeft
daarom een nieuwe (gratis!) service ontwikkeld voor senioren in met
name de wijk Tivoli, maar ook voor ouderen in Gijzenrooi,
Schuttersbosch en Burghplan.
Dankzij een speciale subsidie van
de gemeente Eindhoven kan de
bibliotheek een nieuwe service
opzetten voor met name ouderen,
mobiel of niet-mobiel. De
bibliotheek biedt drie diensten aan:
1. De bibliotheek is tegen-woordig
ook op maandagochtend geopend
in filiaal Stratum, van 10.00-12.00
uur. Filiaal Stratum is gevestigd
aan de Roostenlaan 106.
2. Aan mensen die niet in staat zijn
om zelfstandig te komen, biedt de
bibliotheek de mogelijk-heid om
gehaald en gebracht te worden,
vanaf twee verzamel-punten in de
wijk. Deze zijn: activiteitencentrum

Burghplan en steunpunt De Jaguar.
Dit gebeurt in samenwerking met
de Witte Raaf.
3. Voor mensen die zelf niet
kunnen komen, ook niet met de
vervoersdienst, hebben we een
bezorgdienst. Mensen die zich
hiervoor aanmelden, krijgen eerst
bezoek van een deskundig
medewerkster van de bibliotheek.
Zij zal inventariseren wat voor
soort boeken/materialen men wil
ontvangen en zorgt er vervolgens
voor dat die boeken dan ook
inderdaad bezorgd en weer
opgehaald worden.
Op de maandagochtenden kunt u

vrijblijvend een krant of tijdschrift
komen lezen, onder het genot van
een kop koffie. U hoeft hiervoor
geen lid van de bibliotheek te zijn.
Alleen als u boeken of tijdschriften
wilt lenen, heeft u een abonnement
nodig.
Als u zich wilt aanmelden voor
vervoerservice of bezorgdienst,
kunt u contact opnemen met
mevrouw Bosma, telefoonnummer
040-2117383. Ook als u eerst meer
informatie wilt, kunt u
bovenstaand nummer bellen.
Het ouderenwerk van Loket W
verzorgt in diverse wijken in de
stad bewegingsactiviteiten voor 55plussers onder de naam Meer
Beweging van Ouderen (MBvO).
Het gaat om activiteiten als
gymnastiek, hatha yoga en
volksdansen, die verzorgd worden
door speciaal opgeleide docenten.

55-plus en zin om meer te bewegen?
Gymnastiek
Er zijn gymgroepen voor de nog
actieve en vitale ouderen en er zijn
gymgroepen voor ouderen die wat
minder mobiel zijn en liever vanuit
de stoel willen bewegen.
De gymgroep van woensdag 10.00
uur in het Burghplan aan de
Fabritiuslaan 28 zit te springen om
nieuwe leden. Heeft u interesse,
loop dan gerust eens binnen!
Seniorfit
Dit zijn gymgroepen voor ouderen
die pittig les willen hebben en over
voldoende conditie beschikken.
Gedurende anderhalf uur (inclusief
pauze) is er een afwisselend

programma dat altijd begint met de
nodige warming-up. Daarna wordt
de groep in 2 of 3 groepjes gesplitst
en is er de keuze om badminton,
korfbal, handbal of volleybal te
spelen. Ook kan men dansen of
gymnastieken op muziek.
Volksdansen
Bij de volksdansgroepen worden
veel verschillende dansvormen
toegepast, zoals in-line dansen, rijen kringdansen en Slavische
dansen.
De volksdansgroep van woensdag
10.00 uur in de Jaguar aan de
Jaguarstraat 2 zoekt nieuwe leden.
Ook hier mag u gerust eens

binnenlopen.
Hatha yoga
Specifiek voor ouderen, voor een
goede, betaalbare prijs.
De yogagroep op maandag 13.00
uur in 't Vossenhool aan het St.
Servaasplein kan ook wel wat
nieuwe leden gebruiken. Wilt u
eens meedoen op proef, zorg dan
dat u met handdoek om 13.00 uur
aanwezig bent.
Wil u meer informatie of wilt u
zich aanmelden voor Meer
Bewegen voor Ouderen, bel dan
naar Loket W Stratum/Tongelre en
vraag naar Anja Alink.
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