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Nieuwe wijkactiviteit:

zeskamp en barbecue!
In dit nummer:
Verslag
Paaseieren
zoeken
Bingo-avond
redelijk
bezocht
Kinderopvang
en
eigenbelang
Geen
voortgang in
aanpak
grondwaterproblematiek

Activiteitenschema:
Pak de agenda!

En nog veel
meer

Op zondag 22 juni organiseert de
activiteitencommissie een zeskamp en
de gebruikelijke barbecue op het
buurtven. De zeskamp is een nieuwe
activiteit ter vervanging van de
fietstocht. Met deze activiteit hopen we
op meer deelname van met name de
oudere jeugd uit onze wijk. U kunt
zeskampen zonder te barbecuen en
andersom.

moedigen. Er staat een grote tent waar u
onder het genot van een drankje het
spektakel kunt volgen. Dus regen of geen
regen: het gaat gewoon door!
Er wordt gestreden om de Gijzenrooitrofee, die rond 16.30 uur zal worden
uitgereikt.
Hebben we u al een beetje enthousiast
weten te krijgen? Bel dan snel met uw
buren, vrienden of familie en zoek een
team bij elkaar. Echt sportief hoeft u niet
te zijn. Wel moet u in zijn voor een
geintje.
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De zeskamp start om 13.00 uur en duurt
tot 16.00 uur. Deelnemers worden
vriendelijk verzocht in sportkleding te
verschijnen.
De inschrijving kost 2,= per persoon. U
kunt zich individueel inschrijven of per
team.
· Een team moet uit minimaal 6 personen
van 8 jaar en ouder bestaan. Introducés
zijn natuurlijk welkom. Ieder team
schrijft zich in onder een originele
naam. Per team moet ook een joker
gemaakt worden die op de dag zelf
voor extra punten kan
zorgen.
· Wanneer u geen team bij
elkaar kunt krijgen, kunt
u zich ook individueel
inschrijven. De
organisatie voegt die
inschrijvingen bij elkaar
tot teams. In dat geval
bedenkt de organisatie
een teamnaam voor u.
Ruim van tevoren hoort u
bij wie u in het team zit,
zodat u samen ook voor
een joker kunt zorgen.

Iedereen is welkom, ook als toeschouwer,
al was het maar om de deelnemers aan te

Barbecue
De barbecue wordt rond 17.30 uur
aangestoken. We hopen onder het genot
van een hapje en een drankje een
geslaagde middag af te sluiten en de
gehaalde resultaten nog eens de revue te
laten passeren. Natuurlijk is deze
barbecue/avond niet alleen voor de
zeskampers, maar voor alle bewoners
van Gijzenrooi die er met elkaar een

gezellige avond van willen maken.
>>
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Inschrijven voor de barbecue kost 9,= voor
volwassenen, kinderen van 0-5 jaar zijn gratis en
kinderen van 5-12 betalen 2,=.
Helpen? Graag!
Om de hele dag op rolletjes te laten verlopen vragen
wij uw hulp. Ook als u maar een klein gedeelte van de
dag beschikbaar bent, stellen wij uw hulp enorm op
prijs. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welk
momenten u beschikbaar bent.
Betaling van de barbecue en de zeskamp vindt plaats
bij inlevering van het inschrijfformulier bij één van de
commissieleden. Dit inschrijfformulier vindt u als
bijlage ingesloten in dit Zegje. Voor barbecue en voor
de zeskamp geldt: Inschrijven vóór 12 juni !
Graag tot ziens,
Godry Wijffelaars, Janco Rampart, Corien Smits en
Joris Hoogbergen

Gezellige Bingo avond in Gijzenrooi
Op zaterdag 29 maart jongstleden organiseerde de
commissie activiteiten van uw bewonersvereniging
een gezellige Bingo avond in de aula van de school
'De Reis van Brandaan'.
Ondanks de lage opkomst (zo´n 20 personen) was het
erg gezellig. Er waren mooie prijzen te winnen,
allemaal beschikbaar gesteld door de plaatselijke
winkeliers. Ook was er voor iedereen gratis koffie en
thee met een plakje cake en lekkere paaseitjes. Voor
een drankje en wat te knabbelen later op de avond
was eveneens gezorgd. Het was leuk dat een aantal
ouderen uit de wijk aan de oproep om te komen
gehoor had gegeven. Zeker voor hen was dit een leuke
gelegenheid elkaar en anderen te ontmoeten en daar
was het allemaal om begonnen. Een activiteit die voor
herhaling vatbaar is.

Gezocht:
enthousiaste, gemotiveerde zangers (m/v)
Leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. Enige ervaring met
zingen is gewenst.
De bedoeling is om minimaal eenmaal per week, met
instrumentale begeleiding,
(on)bekende nummers in te gaan studeren (pop,
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musical enzovoorts). Doel: professionalisering en:
OPTREDEN!
Reacties graag naar communicatie@gijzenrooi.nl.
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Activiteitenschema 2003: noteren!
De dagen lengen en het wordt weer tijd voor leuke
buurtactiviteiten. Het resterende activiteitenschema
voor 2003 ziet er als volgt uit. Neem de data vast op in
uw agenda!
22 juni:
Zeskamp en barbecue
21 september: Vennendag
9 november: Lampionnenoptocht
22 november: Sinterklaasintocht
half december:Ontsteking kerstboomverlichting
Voor actuele informatie omtrent de activiteit kunt onze
internetsite www.gijzenrooi.nl raadplegen.

Kinderopvang en eigenbelang
Moe(s)t u ook zo leuren met uw
kinderen: naar het kinderdagverblijf en
naar huis? Bijna was aan uw gesleep
een einde gekomen. Er zou namelijk
een kinderdagverblijf komen in
Gijzenrooi. Aan het Bunderkensven,
tot voor tijdelijk zanddepot van de
gemeente in verband met de
rioolreconstructie in de Leeuwenstraat,
is ruimte genoeg. En het
bestemmingsplan leek een vestiging toe
te staan. Handig, want de buurt barst
van de baby's.
Medio 2001 had een afvaardiging van
onze bewonersvereniging een gesprek
met Karin de Mos, de directeur van het
toekomstige dagverblijf. De
bewonersvereniging gaf te kennen zich
zorgen te maken over de
parkeersituatie. Mevrouw De Mos
nam die zorgen serieus. Er kwam een
aangepast ontwerp, met
parkeerplaatsen voor het personeel op
het eigen terrein en met kortparkeerplaatsen, zodat er voor de
omwonenden nagenoeg geen overlast
zou zijn. Bovendien zou het
kinderdagverblijf flexibele
openingstijden hanteren, dus het
wegbrengen en ophalen zou gespreid

plaatsvinden. En: het zou een
multifunctioneel gebouw worden
waarvan de bewonersvereniging tegen
betaling gebruik zou kunnen maken.
Mooi hé?
Helaas. Omwonenden maakten
bezwaar. Ze verzochten de
bewonersvereniging zelfs om namens
de buurt bezwaar te maken. Pardon?
Bezwaar maken tegen een voorziening
met een duidelijke meerwaarde voor de
hele wijk? Waarom? Dat zal ik u
vertellen. Vanwege parkeeroverlast en
lawaaioverlast. Dat geloof je toch niet?
In Irak zijn duizenden mensen dakloos,
in Israël vindt de ene aanslag na de
andere plaats en in Indonesië wordt
godsdienstvrijheid met geweld
bevochten. Gelukkig kent onze wijk ook
enkele strijdbare mensen. Zij maken

zich sterk voor een wijk zonder
lawaaioverlast. Dat doen ze in hun
spaarzame vrije tijd, want overdag
werken ze. Maar als ze overdag
werken, dan hebben ze toch geen last
van eventueel lawaai? Nee, zij niet,
maar anderen wel. En dáár doen ze het
voor.
Ik ben blij met zo'n wijk. Met z'n allen
maken we ons sterk voor een fijne
woonomgeving. Ieder draagt zijn
steentje bij. Jammer inderdaad voor die
vele mensen met jonge kinderen die
soms naar de andere kant van de stad
moeten rijden om hun kind naar een
kinderdagverblijf te moeten brengen.
En jammer ook dat de herinrichting
van het veld voorlopig van de baan is,
inclusief de leuke speelvoorzieningen
die gepland waren. Jammer ja. Maar zo
is het leven.
Jeremias Junior
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Angst voor SARS
Het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) is een nieuw virus, wat
sinds eind November 2002 in het verre Oosten om zich heen
greep.China was relatief laat met het erkennen van het virus, vooral de
provincie Guangdong werd getroffen. Er zijn inmiddels duizenden
slachtoffers en enkele honderden doden gevallen.
zullen uitbreken.
Wat is het voor een virus?
Het is een virus wat vooral
Waarom komen er virussen uit het
ademhalingsproblemen kent, het
Verre Oosten?
begint als een soort griep met
Er is in deze gebieden een
koorts van 38 graden of hoger,
uitgebreide handel in levende
hoofdpijn, vermoeidheid en
dieren, bijvoorbeeld op markten.
pijnlijke spieren en botten.
De dieren leven in kleine hokjes en
Daarnaast is de kortademigheid
worden als voedsel gekocht en
opvallend, verder is het aantal
levend mee naar huis genomen.
witte bloedlichaampjes lager dan
Daardoor kunnen diervirussen zich
normaal. Er sterft 4 tot 5 procent
onder mensen verspreiden. Ze
van de zieken. Het ongewone is
hebben ook ontdekt dat de
dat ook jonge en gezonde mensen
Civetkat het coronavirus dat SARS
aan dit virus kunnen overlijden,
veroorzaakt bij zich draagt.
terwijl dit bij andere virussen juist
Niet dat het eten van de Civetkat
de zwakke of ouderen zijn.
gevaarlijk is, maar het brengt het
Er is nog geen therapie
virus onder de mensen, want dit
voorhanden, maar in China wordt
dier vormt een delicatesse in het
veel geloof gehecht aan de
Chinese menu.
traditionele chinese medicijnen.
Hoe gevaarlijk is dit virus voor
Nederlanders?
Tot nog toe zijn er geen
Nederlandse ziektegevallen.
De kans dat iemand dit virus als
toerist oploopt is heel klein.Ik denk
dat het winnen van de
postcodeloterij een grotere kans
heeft! Het is een risico wat moet
worden afgewogen tegen de
noodzaak of de wil om nu Hong
Kong of China te bezoeken.
Overal zijn er waarschuwingsteksten wat er moet gebeuren bij
welke symptomen.
Dat de kans om het te krijgen klein
is doet niet af aan het feit dat dit
soort virussen zeer veel angst
inboezemt.
Het is heel waarschijnlijk dat dit
pas een van de eerste virussen is,
wat ons zal bereiken uit deze
gebieden. Al langer voorspellen de
epidemiologen dat er epidemieën
Het Gijzenrooise Zegje pagina 4

Hoe is het virus te voorkomen?
Het virus gedijt in grote
mensenmassa's het beste, dus is het
mijden hiervan belangrijk, denk
aan vliegvelden, sportevenementen
etcetera.
Persoonlijke hygiëne is ook
belangrijk, dus vaak je handen
wassen, want bijvoorbeeld een
deurknop is een bron van
verspreiding. In China spuugt
iedereen op straat, houdt niemand
een hand voor de mond bij hoesten
en snuit men zijn neus leeg.
Het virus kan zich veranderen en
opduiken ver buiten de grenzen en
dat betekent dat de natuurlijke
quarantaine van vroeger de
epidemieën niet meer uitdooft. Dus
dat kan betekenen dat in zeer korte
tijd heel veel arbeidsproductieve
mensen opeens patiënt worden.
Gevaar van ziekten onderschat.

Financiele gevolgen van virussen
kunnen zeer verstrekkende
gevolgen hebben, kijk bijvoorbeeld
naar Aids. Men schat dat de
economische gevolgen door SARS
nu al ongeveer 20 miljard dollar
overstijgen.
Dus gezondheidszorg en
gezondheidsonderzoek moeten in
een groter perspectief worden
gezien dan tot nog toe werd
gedaan!!
Misschien is men door het
uitbreken van SARS, HIV,
vogelpest enzovoort wakker
geschut en beter voorbereid op de
volgende uitbraak.
Rol van de huisarts.
De berichtgeving over SARS werd
allereerst naar de ziekenhuizen en
de GGD'S gestuurd en in een latere
instantie naar de huisarts, terwijl
de mensen juist eerst hun huisarts
belden!
Ook dit is gesignaleerd, en zal bij
een volgende uitbraak of virus
verbeterd worden.
Maar laten we hopen dat het
voorlopig niet nodig is om ons
druk te maken over virussen en
ziekten, want het mooie weer is in
aantocht en dat betekent genieten
van tuin- en buitenleven!
Anneke Dalinghaus
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Notulen algemene ledenvergadering 2003
Op 9 april 2003 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
bewonersvereniging Gijzenrooi plaats in Zalencentrum Wiro. De
opkomst was mager, maar onder de aanwezigen ontspon zich bij tijd en
wijlen een levendige discussie. Bovendien waren er bloemen voor
Hanny Reekers.
niet door de leden is goedgekeurd.
BEWONERSVERENIGING
De voorzitter verwijst naar eerdere
GIJZENROOI gehouden op 9.4.03
discussies daarover: het bestuur is
in het WIRO gebouw
namelijk van mening dat zij in deze
Aanwezig : 31 leden
correct gehandeld heeft en het
Opening en vaststelling agenda
geactualiseerde beleidsplan
Truus van Vessem heet iedereen
volgens de regels van het
om even na 20.00 uur welkom en
huishoudelijk reglement binnen het
meldt dat enkele bestuurs- en
bestuur heeft vastgesteld. De leden
commissieleden verhinderd zijn:
Hans Halajdenko (Martin van Rooij hebben voldoende gelegenheid
gehad om hun mening over de
neemt voor hem waar), Nicole
concrete
Bregman en Corien Smits. De
uitwerking van
voorzitter roemt de inzet van een
het beleid
aantal vrijwilligers voor de
kenbaar te
bewonersvereniging met als
maken.
voorbeelden: plaatsen van
"buurtven"-bordje en het aantreden Bovendien
kunnen de
met een zelfgemaakt
leden zelf
Paashazenpak. De voorzitter wil
voorstellen en
punten 7 en 8 op de agenda
ideeën
omruilen: de bestuurswisseling
aandragen die
komt nu na de toelichting van de
door de
commissies. De vergadering gaat
verschillende
akkoord.
commissies
weer
Mededelingen
meegenomen
Verder is het beleidsplan
kunnen
geactualiseerd en bij de secretaris
worden.
verkrijgbaar (er liggen enkele
Tenslotte is in
exemplaren om mee te nemen) en
de commissie
het zal op onze website
Communicatie nog een vacature
www.gijzenrooi.nl worden
gepubliceerd. Mevrouw Van Schaik met name t.b.v. het aanbieden van
het welkomstpakket aan nieuwe
merkt op dat de bijlagen met de
beleidsplannen van de commissies, bewoners. Het bestuur wacht graag
waarnaar in het beleidsplan van de uw aanmelding daarvoor af en
hoopt al op een aanmelding uit
bewonersvereniging wordt
deze vergadering.
verwezen, ontbreken. Het bestuur
betreurt, dat evenals de late
Notulen ALV (Algemene
publicatie van het beleidsplan in
ledenvergadering) van 10-4-2001
zijn geheel. Zie voor de
aanvullingen op het beleidsplan de Deze wordt ongewijzigd
goedgekeurd. Naar aanleiding van
website. Tevens merkt Mevrouw
de notulen vraagt mevrouw
Van Schaik op dat het beleidsplan

Schreurs naar het voormalige
speelterreintje aan het Raatven, dat
nu als hondenuitlaatplaats
gebruikt. Frans Claassen antwoordt
dat dit niet mag. De plannen voor
een speelgelegenheid zijn nog
ongewijzigd, maar afhankelijk van
de plannen van de gemeente.
Verder ook een vraag van haar naar
het grondwaterprobleem. Zij hekelt
het passieve beleid van de
gemeente die volgens haar alleen
reageert als de sloten vol zijn. Zij
stelt dat een structurele oplossing
gewenst is en vraagt het bestuur
daarnaar te streven.

Jaarverslag 2002 van de voorzitter.
Geen vragen, wel een opmerking.
Het bestuur streeft naar
samenwerking met
stadsdeelkantoor Stratum, maar zij
zijn ook afhankelijk van de
gemeentelijke dienst stedelijke
ontwikkeling en beheer. Het
bestuur blijft echter initiatieven
nemen.
>>
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Positief is de melding van het
stadsdeelkantoor ten behoeve van
het Zegje en de website van de
archeologische opgravingen in
Putten.
Financieel jaarverslag 2002,
verslag kascommissie
Marc Melters licht dit nog toe.
· advertentieopbrengsten reeds
950 maar moeten nog naar
1400
· inhaalslag contributies leden '02
en '03 prima gelukt alsmede
opschoning ledenbestand.
Naast de woonconsumentensubsidie hebben wij ook gebruik
kunnen maken van de subsidie in
het kader van het buurtbudget:
4,50 per voordeur. Behalve de
Sinterklaasviering en de kerstboom
kunnen we nu ook reserveren voor
de speelvoorzieningen op het
Eijerven en het Bunderkensven. De
kascommissieleden Marlies
Timmermans en Martin van Rooij
hebben de boeken voor 2002
nagezien en vragen de
ledenvergadering zowel de
penningmeester als het bestuur te
dechargeren voor het financieel
beheer voor 2002. De vergadering
gaat akkoord.
Kascommissie 2003
Voor 2003 zal Martin van Rooij de
kascommissie verlaten en Will
Ansems biedt zich aan die
opengevallen plaats in te nemen.
De kascommissie 2003 bestaat dan
uit Marlies Timmermans en Will
Ansems. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Commissie Communicatie
Bij afwezigheid van Hans
Halajdenko licht Martin van Rooij
de gang van zaken ten aanzien van
Website (www.gijzenrooi.nl) en het
Gijzenroois Zegje toe. Aan het nu
geactualiseerd beleidsplan worden
nog de plannen van de commissies

toegevoegd. Zegje komt 4x per jaar
uit en gestreefd blijft worden naar
een actueel en levendig blad voor
Gijzenrooi. Helaas is er weinig
input van SDK. Aantal pagina's is
van 16 naar 20 gegaan. In
aangrenzende wijken wordt het
Zegje positief beoordeeld. De
commissie Communicatie zoekt
nog iemand die de het aanbieden
van welkomstpakketten aan
nieuwe bewoners op zich wil
nemen.
Commissie Activiteiten
De activiteiten staan steeds in het
Zegje. De recent gehouden
bingoavond, een nieuwe activiteit,
is goed verlopen. De volgende
activiteit is op Paaszaterdag
(inmiddels geweest en succesvol
verlopen) en dan zeskamp (nieuw)
op 22 juni aanstaande. De
vennendag op 21 september
aanstaande staat mede in het kader
van de autoloze zondag en de
lampionnenoptocht op St. Maarten
(11 november) wordt dit jaar
muzikaal opgeluisterd door een
orkest met drumband. Andere
activiteiten zijn Sinterklaas en de in
mei of juni nog te organiseren
feestelijke opening van het
trapveldje achter het Vlasven.
Commissie Belangenbehartiging
Frans Claassen licht toe.
· Kunst in de wijk: er wordt in onze
wijk gezocht naar een geschikte
plek voor een werkstuk van een
kunstenaar. Het is een moeizame
en tijdrovende procedure bij het
stadsdeelkantoor en de gemeente.
· 'Belangenbehartiging' heeft zich
samen met 'Activiteiten' gebogen
over het trapveldje. Helaas is er
aldaar sprake van enig
vandalisme. De gemeente heeft
beloofd een en ander te herstellen.
· Verkeersdrempels Diepmeerven:
ze zijn weliswaar weg, maar de
snelheden zijn nu veel te hoog. De
gemeente zoekt naar alternatieven
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in kader van "duurzaam veilig".
Gijzenrooiers rijden ook vaak te
hard. Meer ludieke acties als met
borden in september aanstaande
met "denk aan onze kinderen"
enzovoorts worden in overleg met
gemeente meegenomen.
· Speelvoorzieningen zijn vertraagd
nu het kinderdagverblijf door
klachtenprocedures van
omwonenden mogelijk niet
doorgaat. Per brief zal de
bewonersvereniging de gemeente
nog eens wijzen op de grote
behoefte van de wijk aan een
kinderdagverblijf.
· Tafeltennistafel op Buurtven? Dan
moet er wel beheer mogelijk zijn.
In het beleidsplan staat dat er
behoefte is aan meer sport- en
spelvoorzieningen voor oudere
jongeren. Belangenbehartiging
werkt er aan.
Bestuurswisseling
Truus van Vessem treedt af maar
stelt zich herkiesbaar, de
vergadering gaat daarmee akkoord.
Hanny Reekers neemt na vele jaren
afscheid. Wethouder Pastoor van
de gemeente Eindhoven komt naar
voren en prijst Hanny in gloedvolle
bewoordeningen vanwege al haar
inzet voor Gijzenrooi, Hertog
Hendrik van Lotharingen, Loket W
en de SWOE, Philips
Gepensioneerden en het Gilde.
Vervolgens reikt hij haar de
vrijwilligerspenning van de stad
Eindhoven uit. Hanny spreekt een
dankwoord uit en moedigt de
aanwezigen aan zich ook in te
zetten voor de bewonersvereniging
Gijzenrooi, hetgeen zij zovele jaren
met plezier gedaan heeft. Voorzitter
Truus van Vessem en Mieke van
Kuijk bieden haar namens de
vereniging een fles wijn en
bloemen aan.

>>
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Rondvraag
Ger Frankenmolen legt de
grondwaterproblemen nog eens
kort uit. Oplossingen worden
helaas door financiële tekorten
vertraagd. Er komt nog een verslag
van deze problematiek in het Zegje
(zie elders in deze uitgave). Verder
wordt nog gevraagd naar de
lidmaatschapskaarten van de
bewonersvereniging Gijzenrooi.

Het is de bedoeling is dat 't bestuur
die onder haar hoede houdt en
daarop de ontvangst van de
contributies registreert, mede om
zoekraken ervan te voorkomen.
Diapresentatie "Oud Stratum" door
Jan Spoorenberg
Aan de hand van ongeveer 60 dia's
neemt de heer Jan Spoorenberg ons
op inspirerende wijze mee op een
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tocht door de geschiedenis van
Oud Stratum. Truus van Vessem
dankt hem daarvoor tot slot met
een flesje wijn.
Sluiting
Truus van Vessem sluit deze
ledenjaarvergadering met dank aan
allen voor hun aanwezigheid en
inbreng.

Geen voortgang in aanpak
grondwaterproblematiek
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, heeft de gemeente op 28 mei
2002 een voorlichtings-bijeenkomst gehouden over de aanpak van de
grondwater-problematiek in Gijzenrooi. Er was toen veel oppositie
tegen de plannen en er werden veel vragen gesteld die nader
onderzoek vroegen. De bijeenkomst werd gesloten met de belofte dat
er op niet al te lange tijd een nieuwe bijeenkomst zou komen.
Sindsdien is het stil geworden van de zijde van de gemeente…
Inmiddels zijn we een jaar verder
en heeft de wijk, alhoewel het
droge voorjaar anders doet
vermoeden, de voorbije winter
weer veel overlast gehad. Het
zuidelijk deel van de wijk had te
maken met het niet betrouwbaar
werken van het gemaal bij het
natuurgebied. Gedurende de
winterperiode trad elke maand wel
een storing op, waardoor de
waterstand weer zo hoog werd dat
rond Kanunnikensven,
Bunderkensven en Eendenven veel
overlast werd ondervonden.
Ook het noorden van de wijk, rond
Kraanven, Lisven en Diepmeerven,
heeft zijn deel gehad in de overlast.
Daar is nog steeds niet duidelijk
welke invloed het waterpeil van de
twee vijvers hierin heeft. Dat was
één van de vragen die op de
voorlichtingsbijeenkomst gesteld
waren en waarop het antwoord
nog steeds ontbreekt.
Geen onderzoek gedaan
Op 1 April van dit jaar was er een
gesprek tussen het Grondwatercollectief en de heer Van Swol, de
Het Gijzenrooise Zegje pagina 8

ambtenaar die de (grond-)waterproblematiek van Eindhoven
behandelt. Het Grondwatercollectief is een bundeling van
vertegenwoordigers uit de 17
Eindhovense wijken die grondwaterproblemen hebben. De
Werkgroep Grondwater Gijzenrooi
maakt deel uit van het Grondwatercollectief en ondergetekende
was als vertegenwoordiger van
deze werkgroep bij het gesprek
aanwezig.
Over Gijzenrooi werd het volgend
gemeld. Er wordt op dit ogenblik
een plan uitgewerkt voor de

waterafvoer van Gijzenrooi en
Burghplan tezamen. Op de vraag
of daarin de situatie rond de vijvers
in het noorden van de wijk aan de
orde komt, werd bevestigend
geantwoord. Later bleek echter dat
met betrekking tot dat gebied in

het geheel geen onderzoek is
uitgevoerd. Een kopie van het plan
voor de waterafvoer is toegezegd,
maar tot op heden niet ontvangen.
De onbetrouwbaarheid van het
gemaal bij het natuurgebied zal de
heer Van Swol met het Waterschap
bespreken en hij zal aandringen op
een directe verbinding tussen
gemaal en Waterschapskantoor. Er
ligt al lang een telefoonlijn naar het
gemaal, maar deze is niet
aangesloten. Gemeenteraad: tóch
oplossing De heer Van Swol deelde
de aanwezigen verder mee dat er
geen geld is om iets te doen.
>>
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Er moet meer dan 20 miljoen euro
ergens vandaan komen, waarvan
circa ½ miljoen nodig is voor
Gijzenrooi.
Diverse wijken, waar nog geen
begin is gemaakt met de realisering
van de maatregelen, zullen moeten
wachten. Dus wij ook. Er moet
daarbij ernstig rekening mee
worden gehouden dat het
grondwaterprobleem de komende
jaren erger wordt, omdat in
Eindhoven steeds minder water
voor industrie en huishoudens
wordt opgepompt en als gevolg
daarvan het grondwaterpeil stijgt.
Enkele dagen later vernam ik dat
men was vergeten fondsen voor de
aanpak van het
grondwaterprobleem in het budget
op te nemen.
Maar, zoals u mogelijk in de krant
heeft gelezen: de gemeenteraad
heeft in zijn vergadering van 15
april jl. vast laten leggen dat er wel
degelijk geld voor de oplossing van
de grondwaterproblematiek moet
komen. Of dat ons op kortere
termijn helpt, zal nog moeten
blijken.

De wijk zal druk moeten
uitoefenen op de gemeente.
Een onafhankelijk
onderzoeksbureau heeft immers
vastgesteld dat het
grondwaterprobleem is ontstaan
door het niet goed bouwrijp maken
van die delen van de wijk waar nu
de overlast is. Voor het zuiden van
de wijk zijn in dat rapport ook de
oplossingen aangegeven, te weten:
- het waterpeil in het natuurgebied
op maximaal 17,60m +NAP
houden
- de afvoer via de sloot door de
wijk verbeteren
- vaker maaien van deze sloot
- het aanbrengen van drainage
Voor het verbeteren van de sloot en
het aanbrengen van drainage mag
dan op dit ogenblik het geld
ontbreken, het verbeteren van de
werking van het gemaal en het
maaien van de sloot langs het
Diepmeerven kan toch op zijn
minst nu al worden aangepakt.
Voor het noorden van de wijk zal
moeten worden vastgesteld wat de
invloed van de vijvers is voordat
kan worden beoordeeld of de

gemeentelijke plannen werkelijk
een verbetering betekenen.

De redactie van het Gijzenrooise
Zegje benadrukt hierbij dat er geen
samenhang bestaat tussen de bij
het artikel "Mevrouw, mijnheer

heeft u een momentje?" geplaatste
foto en de strekking van dit artikel
in het Gijzenrooise Zegje van maart
2003. De eigenaar van de auto hoeft

zich dan ook niet 'te beraden op
verdere stappen', zoals hij dreigde
bij uitblijven van een rectificatie…

De Werkgroep Grondwater
Gijzenrooi bestaat totnogtoe
uitsluitend uit mensen die in het
zuiden van de wijk wonen: Erik
van Esch, Ineke en Ger
Frankenmolen, Janco Rampart. De
groep zoekt versterking van enkele
mensen die in het noorden van de
wijk wonen en daar de overlast aan
den lijve ondervinden. Ook iemand
met enige juridische achtergrond is
van harte welkom.
Wat vraagt het aan tijd? Af en toe
overleg over de aanpak. Misschien
soms wat meten. Laten we zeggen:
alles bij elkaar 1 uur per maand.
Leuke bijeffecten (afhankelijk van
de belangstelling en eventuele
zelfstudie): je leert wat over
grondwater of over vocht in huis of
over water in Eindhoven (zowel
vroeger als nu).
Bel mij voor verdere informatie: tel.
2115103.
Ger Frankenmolen.

Rectificatie

Mooie opbrengst collecte
Sjan Dierick laat weten dat de
collecte voor de actie 'Samen
Verder' in Gijzenrooi 1014,32

heeft opgeleverd en 193,50 aan
toezeggingen. Daarnaast heeft een
aantal mensen gegireerd. U bent

allen hartelijk bedankt voor uw
gift.

Gezocht:
versterking commissie Communicatie
Gemiddeld een uurtje per maand,
meer zal het niet kosten. De
commissie Communicatie zoekt
versterking van iemand die met
name de verspreiding van

welkomstpakketten onder nieuwe
wijkbewoners op zich wil nemen.
Daarnaast kunt u uiteraard
meedenken over en zich actief
inzetten voor het Zegje en de

website. Meer weten? Neem
contact op met Hans Halajdenko,
communicatie@gijzenrooi.nl.
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Gemeente Eindhoven licht hondenbezitters in over nieuwe uitlaatvoorschriften

De hondenpoep moet nu echt van de stoep
Vrijdag 23 mei, EINDHOVEN - Bij de twaalfduizend legale hondenbezitters in Eindhoven valt dezer dagen hondenpoep-post in de bus.
Want de nieuwe, strengere regels voor het uitlaten van honden worden
van kracht. Wie die regels overtreedt, riskeert echter pas vanaf 1
augustus een boete van 28 euro.
Bij de post zit een folder waarin
nog staat dat overtredingen al per 1
juni met een boete worden bestraft.
Maar omdat veel verbodsborden
nog moeten worden geplaatst en
enkele hondentoiletten nog niet
zijn aangelegd, deelt de gemeente
tot augustus alleen waarschuwingen uit. "Maar we hopen
dat de hondenbezitters nu ook hun
verantwoordelijkheid nemen", zegt
wethouder P. van der Grinten
(CDA, Beheer). "Want zonder hun
medewerking lukt het niet om de
stad te verlossen van wat al jaren
de grootste ergernis van de burgers
is. Dit is een nieuw begin, en het
doel is een schone stad." Met 66
hondentoiletten die wekelijks
worden schoongemaakt, is er
volgens de gemeente voortaan
voldoende ruimte in de stad om de
dieren hun behoefte te laten doen.
De honden mogen immers ook nog
in de struiken poepen.
De honderd oude uitlaatstroken
mogen niet meer worden gebruikt.
Wie hier zijn viervoeter nog wat
laat neerleggen, moet de drol zelf
opruimen. Die regel geldt ook voor
het poepen op grasvelden, stoepen,
straten en in goten en boomgaten.
Honden mogen zich helemaal niet
meer vertonen in zandbakken en
op speelplaatsen en speel- en

ligweiden.
Alleen in de hondentoiletten mag
de hond loslopen. Deze omheinde
zandterreintjes (totale kosten
275.000) zijn minimaal acht bij acht
meter groot. Ze worden verlicht en
er staat een groen gebodsbordje bij
waarop een witte hond is
afgebeeld. Ze zijn vooral aangelegd
in woonbuurten, op plaatsen waar
weinig struikgewas te vinden is.
De wijkraad VaartbroekHeesterakker-Bokt moet nog twee
locaties vaststellen. Tegen drie
elders geplande toiletten loopt nog
een bezwarenprocedure van
omwonenden: in de Van
Meterenstraat, de Jan van der
Nootstraat (hoek Brederodelaan) en
de Boegstraat. Verder kan het toilet
op de Lievendaalseweg in verband

met bouwactiviteiten pas over een
half jaar worden aangelegd. En er
is een bijzonder probleem op het
Gelderlandplein; daar is een toilet
al drie keer aangelegd en drie keer
weer vernield. "We gaan ervan uit
dat dat gebeurt door tegenstanders,
al waren er geen bezwaarschriften
ingediend", aldus de wethouder.
De gemeente zoekt hier nog een
oplossing voor.
De voorbereiding van het nieuwe
beleid heeft drie jaar gevergd. "We
hebben veel tijd nodig gehad om
plaatsen te vinden voor de
toiletten, om de bezwarenprocedures te doorlopen, de
voorzieningen aan te brengen en de
handhaving van het beleid te
regelen", zegt Van der Grinten. Op
de naleving van de regels wordt
toegezien door de stadswachten en
de milieupolitie. Die laatste deelt
ook de boetes uit. Onderhoud en
controle kosten de gemeente
130.000 euro per jaar.
Poepzakjes
In Tongelre wordt nog een jaar lang
de proef voortgezet met de bakken
waarin zakjes met hondenpoep
gedeponeerd kunnen worden. Het
resultaat wordt daarna besproken
bij de eerste evaluatie van het
nieuwe beleid. Van der Grinten:
"Daarna kiezen we overal voor één
definitieve aanpak." Begin juni is
de informatiefolder ook in de
stadsdeelkantoren verkrijgbaar.
Bron: Eindhovens Dagblad, 23 mei 03

Gezocht: badmintonners
Een paar bijzonder enthousiaste
badmintonners (m/v) wil op
zaterdagochtenden gaan
badmintonnen in de gymzaal van
de 'Reis van Brandaan'. We willen
vroeg beginnen (ca. 8.30 uur) en
Het Gijzenrooise Zegje pagina 10

een tot anderhalf uur spelen. Je
bent dus niet de hele zaterdag
kwijt.
De verhuurder is al akkoord, nu
nog voldoende mensen. We willen
dubbelspel spelen, ook als iemand

eens verhinderd is. Daarom streven
we naar vijf of zes mensen in
totaal. Kun je redelijk
badmintonnen? Neem dan contact
op met Martin van Rooij,
communicatie@gijzenrooi.nl.
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De Buren van Gijzenrooi
Schuttersbosch
"Ons dorp" noemen de bewoners
van Schuttersbosch hun wijk
tussen Leenderweg, FloralaanOost, Heezerweg en Stratumse
Heide dat tot 1972, evenals
Gijzenrooi en Tivoli, tot de
gemeente Geldrop behoorde.
Feitelijk bestaat de wijk uit twee
afzonderlijke gedeelten. Het
bungalowgedeelte noemt men het
'Belgisch' deel en de
witgeschilderde huizen het
'Oostenrijks' deel. De buurt
kenmerkt zich door een atypische
bewonerssamenstelling. Veruit het
grootste deel van haar bewoners is
ouder dan 65.
Schietbergen
De naam Schuttersbosch, herinnert
aan de schietbergen die hier in de
Stratumse bossen lagen. Voor de
oorlog waren zij het oefenterrein
van de Eindhovense Burgerwacht.
Later hielden de bezetters en
daarna onze bevrijders hier hun
schietoefeningen.
Tot na de tweede wereldoorlog is
Schuttersbosch onbebouwd
gebleven. De enige uitzondering
vormde rond 1870 een boerderij
annex café aan de kant van de
Leenderweg met de naam 'Tivoli'.
Oostenrijks deel
Als de woningnood na de oorlog
een hoogtepunt bereikt groeit bij
Philips de behoefte aan een eigen
woningbouwvolume waarover ze
zelf kan beslissen bij de toewijzing
aan woningzoekenden. Het aantal
Philips-werknemers in Eindhoven
bereikt in 1947 een recordaantal
van 24.000. Op beperkte schaal gaat
Philips dan ook experimenteren
met zelfbouwwoningen op basis
van systeembouw. Voor de 'eigen'
hoger opgeleid personeel verwerft
het concern in 1945 van de

Oostenrijkse firma Katz & Klumpp
190 houten bouwpakketmiddenstandswoningen. De
woningen werden van de
Oostenrijkse firma verkregen in
ruil voor aardappelen ter waarde
van fl. 728.000,- en voor fl. 200.00,aan gloeilampen. 89 van deze
woningen zijn bestemd voor het
Schuttersbosch waar ze zullen
verreizen op ruime kavels tussen
de Heezerweg en Rendierveld. De
bewoners kochten het bouwpakket
voor een bedrag fl. 5.858,- van
Philips. Het Oostenrijkse gedeelte
van het Schuttersbosch was een
feit.

op 12 woningen per ha, in totaal
219 woningen, waarvan een klein
aantal alleenstaand te bouwen en
de overige in groepen van 2 of 4,
welke tesamen een woonhof
vormen. In de noordwesthoek is
ruimte opengelaten voor de bouw
van enige buurtwinkels en een
verenigingsgebouw, terwijl ook de
mogelijkheid tot oprichting van een
café-restaurant in de directe
omgeving van het Floraplein
bestaat."
Uit deze tekst blijkt dat de
gemeente zeer bewust een type
woonlocatie op het oog had,
vervlochten in- en overgaand naar

Oostenrijkse woning in Schuttersbosch

Belgisch deel
Midden jaren vijftig wordt de
toekomst van Schuttersbosch
bezegeld in het bestemmingsplan
'Uitbreidingsplan Schuttersbosch':
"De gehele opzet van de
bebouwing is er op gericht, de
natuur zoveel mogelijk in tact te
laten en deze daardoor te laten
aansluiten op de thans bestaande
toestand van de omliggende
gronden. In verband daarmede is
de bebouwingsdichtheid gepland

natuurlijk groen, bestemd voor
rustig en hoogwaardig woongenot
en dat het gebruik van de overige
terreinen met OBG-bestemming
(kerk voor 100 personen,
kleuterschooltje, winkeltjes en
restaurantje) primair gericht was
op de bewoners van de omliggende
woonwijken en op
natuurminnende bezoekers van het
aangrenzende bos- en heidegebied.
>>
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Belgische woning in Schuttersbosch

Op basis van dit bestemmingsplan
ontwikkelt de eigenaar van de
grond in Schuttersbosch, De
Nieuwe Erven, in samenwerking
met het Philips Woningbureau ten
westen van de Oostenijkse
woningen een tuindorp van 253
houten woningen. Deze huizen
waren oorspronkelijk bedoeld voor
ambtenaren in de oerwouden van
de Belgische Congo.
De woningen kenmerken zich
doordat alle vertrekken gelijkvloers
zijn gelegen en dat ze zijn
opgebouwd uit bouwelementen
van de firma De Coene uit Kortrijk
in België. Deze Belgische
bungalows waren voorzien van een
koelkast en een douche, wat voor
die tijd een grote luxe was.
In afwijking met de bestaande
houten woningtypen zijn de
wanden van deze huizen praktisch
naadloos. Door een bijzonder
procédé werden de bouwplaten
voorzien van een drietal lagen
gebakeliseerd beuken fineer die de
platen beschermen tegen aantasting
door vocht, vetten en zuren en
daarmee de levensduur
aanmerkelijk verlengd. De bruine
fond van de wanden is door de
jaren heen nooit gewijzigd. Iedere

woning werd voorzien van een
negen vierkante meter grote
schuur. Een aantal garages,
verenigd tot een complex werden
zodanig in het complex
opgenomen dat het typisch
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landelijke karakter van dit dorp
aan de rand van de stad niet
gebroken werd.
De woningen waren speciaal
bestemd voor het middenkader
van Philips. Later kwamen hier ook
mensen wonen die op medische
indicatie een Belgische bungalow
toegewezen kregen omdat deze
woningen gemakkelijk aan te
passen waren.
Niet iedereen was enthousiast over
de komst van de woningen in het
Belgisch deel. In 1956 gaf de Raad
van Eindhoven gedreven door die
verschrikkelijke woningnood met
bloedend hart toestemming tot het
bouwen van die 'lelijke bruine
houten huizen' omdat ze buiten het
toegewezen contingent vielen en
zeer spoedig gereed zouden zijn.
Bezorgd vroeg men zich af wat er
over twintig jaar van dit
'barakkenkamp' over zou zijn.
>>

De 'Gespleten Bol' van Frans Peeters uit 1968. Dit polyesther en wit beschilderd beeld
is aanvankelijk is opdracht van de firma van der Grinten te Venlo vervaardigd en in
1969 voor een symbolisch bedrag aangekocht door de gemeente Eindhoven.
Aanvankelijk stond het beeld op het plein tussen het Kantongerecht en het stadhuis.
Pas in 1990 krijgt het zijn huidige bestemming aan het Rendierveld.Volgens de
bewoners van Schuttersbosch symboliseren de twee halve bollen de twee delen van het
Schuttersbosch; ze raken elkaar, vormen een geheel maar geven elkaar ook de ruimte.
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McDrive
In 1989 lopen de gemoederen in
Schuttersbosch en Tivoli flink op
als de Amerikaanse
hamburgerketen McDonalds in het
Schuttersbosch bij het Floraplein
een McDrive wil vestigen. Naar de
letter van het bestemmingsplan uit
de jaren vijftig die expliciet
vermeldt dat er in Schuttersbosch
een mogelijkheid moet bestaan tot
oprichting van een café-restaurant
staat het concern sterk in de
schoenen.
Maar de wijkraad Tivoli vecht de
voorgenomen vestiging met succes
aan. De bezwaren zijn vooral
gericht tegen de aanleg van een
parkeerterrein voor 48 auto's, een
aantal auto's met caravan en een
opstelstrook voor een file van 16
wachtende auto's.
Sloop
In 1993 vond de corporatie Hertog
Hendrik van Lotharingen dat de
houten woningen, de meeste toen
meer dan 40 jaar oud, niet meer
aan de eisen van de tijd voldeden.
De woningstichting heeft een plan
ontwikkeld om de houten
woningen in circa 10 jaar te
vervangen door nieuwe. Daarvoor
moeten op de kavels grotere
bouwvolumes worden uitgespaard
in de bosrijke omgeving. Ook
moeten bomen en houtopstanden
wijken op plekken waar de
gewijzigde wegenstructuur, inritten
van woningen en een geluidswal
worden aangelegd. Op 8 maart
2000 heeft de gemeente Eindhoven
dan ook besloten een vergunning
af te geven aan woningstichting
voor de kap van bomen in het
renovatieplan Schuttersbosch. Het
bijzondere aan deze vergunning is
dat de looptijd is gesteld op 10 jaar,
dezelfde periode als de
bouwvergunning.
Het toenmalige bestuur van de
Bewoners Belangenvereniging
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Schuttersbosch stemde in met
sloop en vervangende nieuwbouw
echter zonder de bewoners er in te
kennen waardoor grote onrust in
de buurt ontstond. Het bestuur
trad af en er kwam een nieuw,
samen met een direct gekozen
bewonerscommissie. Er is toen
onderhandeld, maar pas na de
uitspraak van de rechter dat er pas
gesloopt mag worden na vrijwillig
vertrek van de betrokken huurder,
kwam er langzamerhand een beter
contact met de verhuurder HHvL.
Bewoners Belangenvereniging
Schuttersbosch
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de gemeente is aangelegd. Het
veldje zou voor de kinderen aan de
overzijde van de drukke Floralaanoost komen liggen. Omdat het niet
lukte om een veilige
oversteekmogelijkheid te scheppen,
drempels en zebrapaden zijn niet
gewenst, omdat de Floralaan-oost
onderdeel is van het hoofdnetwerk
van verkeerswegen in de stad ,
kwam ook de gemeente tot de
slotsom dat de aanleg daar niet
raadzaam was.
Finse Woningen
Nu gaan de Belgische en
Oostenrijkse bungalows langzaam

Nieuwe houten 'Finse' bungalows

Maar ook de laatste jaren wordt
volgens de BBS het kwetsbare
groengebied van Schuttersbosch. In
2002 maakte de BBS nog bezwaar
tegen het voornemen om een
trapveldje aan te leggen in het
bosperceel op de hoek Floralaanoost/Cantharellenlaan. Zij
vreesden dat het trapveldje zou
verworden tot een hangplek voor
jongeren. Zeventig ouders uit de
Kruidenbuurt-zuid hadden op de
aanleg van een veldje aldaar
aangedrongen. Zij waren bereid het
trapveldje te verzorgen als dat door

plaatsmaken voor mooie Finse
houten woningen. Een groot aantal
van deze nieuwe woningen zijn
reeds gerealiseerd of zijn nog in
aanbouw. Door de selectieve sloop
zijn er ook nog veel lege plekken te
ontdekken in het Schuttersbosch.
Momenteel bestaan er ook plannen
om vijftig appartementen te
bouwen tussen de
Sporkenhoutlaan en de
Leenderweg
Tekst: Henk Lingers
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Eindelijk droog wachten op de bus.
Hoera, eindelijk is het dan zo ver:
er komt een busabri op het
Kanunnikensven.
In januari 2001 hebben wij 2
aanvragen voor een busabri
ingediend: een voor het
Bunderkensven en een voor het
Kanunnikensven. Na onderzoek
door de gemeente op de twee
standplaatsen bleek dat het
Bunderkensven ongeveer 25
instappers per dag heeft en het
Kanunnikensven 35-40 per dag.
Voor de gemeente was het aantal
instappers bij het Kanunnikensven
voldoende om dit met een busabri
te honoreren.
De opdracht voor de abri is op 22
april 2003 gegeven aan de
aannemer. Het geheel wordt
gecoördineerd door de Dienst

Stadsontwikkeling. De vraag van
het Stadsdeelkantoor bij de
opdracht was om de abri binnen
een maand te plaatsen. De ervaring
is echter dat het wel 5 tot 6
maanden kan duren voordat het
ding er staat!
Ik zal U verder niet lastigvallen
met de voorgeschiedenis om tot dit
resultaat te komen. Maar één ding
is me wel duidelijk geworden: de
weg die de gemeente bewandeld
heeft vanaf onze aanvraag tot haar
goedkeuring, heeft mijns inziens
goud gekost, onder andere door de
tijd die talloze afdelingen en
instanties meenden er in te moeten
steken. De vasthoudendheid van
onze commissie, bijgestaan door
gemotiveerde en actieve
wijkbewoners, bleek broodnodig

om uiteindelijk tot dit resultaat te
komen. Ons rest nu nog enkel
reden tot vreugde.
Ineke Frankenmolen, lid van de
Commissie Belangenbehartiging

Troep in het bos
Zo zijn de centen voor het bezorgen
lekker verdiend. Helaas, anderen zitten
met de troep. Een bezorger van Groot
Eindhoven wou zijn klusje snel geklaard
hebben en dumpte een groot aantal
exemplaren van dit huis-aan-huisblad in
een sloot nabij het verlengde van de
Heezerweg. En wat doe je dan? Je belt de
redactie van Groot Eindhoven: 2591611.
Zij ondernemen dan gelijk actie en
proberen de 'handige' bezorger op te
sporen.
Ander troep in de openbare ruimte? Meld
het op 2384350 (Stadsdeelkantoor
Stratum). Die belt dan de piketdienst die
de rommel komt opruimen.

Gevonden: sleutelbossen
De afgelopen weken zijn op het Buurtven (speelveld
Eijerven/Schaapsloopven) twee sleutelbossen
gevonden. U mist er een of uw spelende kind is er een

verloren? Neem even contact op met Martin van Rooij,
communicatie@gijzenrooi.nl.
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De zeven levens van het Zevenblad
Het Zevenblad, dat zich nu ook in Gijzenrooise grond geworteld heeft,
staat bekend als een hardnekkig onkruid. De Duitse dichter en
botanicus Goethe was gefascineerd door deze plant vanwege zijn vele
verschijningsvormen en hardnekkige kwaliteiten. Goethes verzameling
wordt nog steeds bewaard in het Goethemuseum in Weimar.
Zevenblad (Aegopodium
podagraria, in Nederland ook
bekend als Hanenpoot en Wilde
vlier) geldt als een hardnekkige
plant. De soort stelt zich namelijk
niet tevreden met voortplanting
door de talrijke zaden alleen. In de
grond ontwikkelt hij ook nog een
sterk wortelstelsel dat overal
doordringt. Tuinafscheidingen of
betegelde tuinpaden worden
eenvoudig ondermijnd. De plant

gedijt goed op schaduwplekken
met vochtige of bemeste grond.
Meestal groeit hij tussen andere
schermbloemige en daarom is hij
niet gemakkelijk te herkennen.
Negenblad?
Het onkruid kent vele afwijkende
verschijningsvormen van de
bladeren. Die bladeren zijn meestal
dubbel drietallig, dikwijls
onvolkomen gesplitst, vaak zeven
maar soms ook met negen blaadjes.
Zevenblad is dus soms negenblad.
De bovenste bladeren zijn altijd
drietallig.
Vroeg in het voorjaar verschijnen
de gesteelde, geveerde bladeren
met ovaalpuntige, glanzend groene
blaadjes met gekarteld gezaagde
rand en buikige scheden. Later
groeit een holle, krachtige, kantig
gegroefde stengel 60 tot 90 cm
hoog. Aan de top draagt deze
tussen juni en september
bloeischemen met kleine witte,
soms roze bloempjes.
Bestrijding
Het verwijderen uit de tuin is
moeilijk. Als je door wieden van
het zevenkruid af wilt komen, dien
je behalve de bovengrondse
plantendelen ook het ondergrondse
wortelstelsel te verwijderen. Dat
komt neer op het uitgraven van de
witte uitlopers en wortels. Uit het
kleinste stukje uitloper kan
namelijk een nieuw plantje komen.
Dit moet ook regelmatig worden
herhaald. Geen enkele plant is
bestand tegen een dergelijke
uitputtingsslag. Schoffelen is om
die reden geheel af te raden.

Zevenblad kan niet goed tegen
regelmatig maaien. Als je
zevenblad in je gazon hebt, ben je
ze na een paar maanden door
maaien kwijt.
In de handel is ook een middel
tegen Zevenblad verkrijgbaar. Het
moet hiermee worden ingesmeerd
en tast dan de wortels aan. Dit
middel is echter giftig en nietselectief. Als je het op andere, wel
welkome planten morst, leggen
ook die onherroepelijk het loodje.
Het goede nieuws
Het zevenblad kent ook positieve
eigenschappen. De Latijnse naam
Podagramia (podagma = jicht)
wijst op de reeds lang bekende
geneeskrachtige werking bij jicht
en reuma. Zevenblad is namelijk
geneeskrachtig. In de
Middeleeuwen werd het zelfs op
grote schaal aangeplant als middel
tegen jicht. De zestiende-eeuwse
stadsgeneesheer in Mechelen,
Rembert Dodoens, noemde
zevenblad het Geeraerdtscruydt,
omdat de Heilige Gerardus
zevenblad zou gebruikt hebben
toen hij geplaagd werd door jicht
of reuma. Daarnaast werd deze
plant al in de Middeleeuwen
gebruikt als groente. Jonge
bladeren en stengels die nog teer
zijn en bovendien zwak
aromatisch, zijn zeer geschikt voor
toevoeging aan salades en
groenten. Ook dienen ze als
soepgroente. Oudere bladeren zijn
kruidiger maar moeten wel tien
minuten zacht gekookt worden met
een eetlepel boter en een beetje
water. De plant doet qua smaak
een beetje aan spinazie denken. Als
ze zacht zijn, goed afgieten en voor
het opdienen nog een beetje boter
toevoegen. Eet smakelijk!
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