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Zaterdag 10 april:

Paaseieren zoeken
7 April:
ALV in de Jaguar
activiteiten 2004

Gele kaart:
goed gebruikt
We have got him!
Plannen
Bunderkensven

Ook dit jaar weer organiseert de
commissie
activiteiten
van
de
bewonersvereniging op paaszaterdag 10
april een leuke activiteit voor de
kinderen in onze wijk, namelijk
paaseieren zoeken.

opa en oma, dan gaan we eieren zoeken
op de geheime verstopplaats van de
paashaas.

Zoals altijd verzamelen we op het
Buurtven (hoek Eijerven/Schaapsloopven). Vandaar gaan we, nadat alle
kinderen een kaartje hebben gekocht, om
10.30 uur met een heuse paashaas naar het
bos.
De kosten voor deelname bedragen 1 euro
per kind. Daarvoor krijgen zij een kaartje,
waarop ze naar afloop een leuke attentie
mee naar huis krijgen. Er is ook een loterij
met leuke prijzen. Voor ieder gevonden
en ingeleverd ei krijg je een lotje van de
paashaas. Hoe meer eieren je dus vindt,
hoe groter de kans op een prijsje! Het
belooft opnieuw een gezellige ochtend te
worden. Dus: kom ook naar het Buurtven,
samen met je vader en/of moeder of je

jaarverslag 2003
Het buitenbusgebeuren

7 april: ALV in de Jaguar

Gijsz

Op woensdagavond 7 april houdt Bewonersvereniging haar
Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in De
Jaguar aan de Jaguarstraat 1. Alle bewoners van Gijzenrooi zijn van
harte welkom.

Speelvoorzieningen in
Gijzenrooi
Bosopruimdag

De vergadering begint om 19.30 uur en zal naar verwachting rond
22.00 uur eindigen. Voor de agenda: zie pag 12
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Zet de data alvast in uw agenda!

Leuke activiteiten gepland voor 2004
Het jaar 2003 is weer voorbij en daarmee ook de lijst van de geplande
activiteiten. Aan ons dus weer de taak een activiteitenkalender te maken
voor het jaar 2004. De eerste vergadering was er één van gaan en komen.
Jeanne Vervest is uit de commissie gestapt. Zij heeft aangegeven nog
wel hand- en spandiensten te willen vervullen, maar geen kartrekker bij
activiteiten te willen zijn. Bij deze willen we Jeanne enorm bedanken
voor haar inzet en betrokkenheid. "Jeanne, je bent nog niet van ons af
hoor, we zullen je blijven lastigvallen."
We hebben echter ook goed
nieuws. Bernadette van Rooijen
heeft aangegeven dat zij zich wilde
aansluiten bij onze commissie en
dat is de afgelopen vergadering
ook gebeurd. En nu over naar het
plan voor 2004. Zoals u misschien
nog weet, zat er in het vorige Zegje
een enquête over de activiteiten
van 2003. Helaas was er weinig
respons; we kregen welgeteld vier
formulieren terug. Hierbij
bedanken we die mensen voor de
moeite.
Alhoewel het een erg smalle basis
is om van uit te gaan voor het
nieuwe activiteitenplan, hebben we
ons er toch enigszins door laten
inspireren.
We kozen dit jaar toch weer voor
een bingo, dit keer echter op een
zondagavond. Vlak daarna zal de
paashaas weer flink veel eieren
voor ons verstoppen.
Fiets- en skatetocht
De Vennendag is dit keer in juni. Er
zal in ieder geval een fietstocht
worden georganiseerd in
combinatie met een skate-tocht en
aansluitend een buurt-barbecue.
Verder hebben we in september de
zeskamp gekoppeld aan de
autovrije zondag. In de donkere
maanden voor kerst zal er weer
met de lampionnen worden
gelopen en de Sint brengt ook weer
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een bezoek aan de buurt. Voor de
hardlopende bewoners onder ons:
er is een idee om op 1 januari een
oliebollenloop te houden. Duik in

de buurtvijver niet uitgesloten?
Meer informatie over al onze
gevarieerde activiteiten voor jong
en oud vindt u mettertijd in dit
blad. Zoals u begrijpt, kunnen onze
activiteiten alleen maar draaien als

er genoeg vrijwilligers voor zijn.
We zijn natuurlijk erg blij met de
mensen die dat al aangeboden
hebben, maar de lijst is helaas aan
het slinken en dus is "verversing"
hard nodig. Dus meld u aan bij de
commissie activiteiten!
Tot ziens op een van de
activiteiten!
De activiteitencommissie, Godry,
Marc, Mariëtte, Janco, Bernadette en
Corien.

Voor actuele informatie zie
internetsite www.Gijzenrooi.nl en
Gijzenrooise Zegje.

Zet deze data vast in uw agenda!

Activiteitenschema 2004
4 april:
10 april:
27 juni:
26 september:
7 november:
28 november:
1 januari:

Bingomiddag voor oud en jonger (zie elders in dit Zegje)
Paaseieren zoeken (zie elders in dit Zegje)
Vennendag en BBQ
Zeskamp
Lampionnenoptocht
Sinterklaas in de wijk
Nieuwjaarsloop met oliebollen
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Opnieuw Bingo in Gijzenrooi
Op zondagmiddag 4 april organiseert de
activiteitencommissie in de aula van De Reis van
Brandaan aan het Kanunnikensven 1 een bingo. De
bingomiddag start om 14.30 uur en duurt naar
verwachting tot ongeveer 16.30 uur. De bingokaarten

worden ter plaatse verkocht (€ 0,50 per stuk).
Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen, maar ons
doel is vooral om er voor iedereen een gezellige
middag van te maken. U en uw eventuele
introducé('s) zijn van harte welkom!

Postadres secretariaat gewijzigd
De postbus van het secretariaat van de
bewonersvereniging Gijzenrooi (Postbus 4286, 5604
EG Eindhoven) is per 1.11.2003 opgeheven. Het adres
van het secretariaat is nu te verkrijgen via
communicatie@gijzenrooi.nl.

Wilt u hiermede rekening houden en waar nodig dit
verder doorgeven? Bij voorbaat dank ik.
Peter Hans Unk, secretaris.

Gele kaarten goed gebruikt
In 2002 zijn in verband met
overlast door jongeren op het
buurtven gele kaarten uitgereikt
aan bewoners van het Eijerven en
het Schaapsloopven. Ook zijn
destijds enkele afspraken
gemaakt tussen buurtbewoners,
de bewonersvereniging en de
politie.
In grote lijnen kwam dat hier op
neer:
· De politie zou frequenter
surveilleren.
· De buurt zou de overlast melden
met behulp van de genoemde gele
kaarten. Deze kaarten worden
ingeleverd bij Frans Claassen
(Belangenbehartiging).

ook geen mooie zomer.
De afspraak was in 2003 door te
gaan met de 'gele kaarten'. Gelet op
de mooie zomer zijn vorig jaar in
totaal ongeveer 35 kaarten
ingeleverd met uiteenlopende
klachten, vooral van allerlei
vormen van overlast zoals herrie
overdag en 's nachts, intimidatie,
rotzooi, brandjes en het met
brommers en quads scheuren op
het grasveld. Daarnaast hebben
ook nog enkele inbraken
plaatsgevonden. De kaarten
kwamen van verschillende mensen.
De politie heeft deze

meldingskaarten in ontvangst
genomen en zou mede naar
aanleiding hiervan met
buurtbewoners contact opnemen.
Over de verdere gang van zaken
had Frans Claassen op 11 maart
overleg met enkele buurtbewoners
en de politie, inzake mogelijke
preventieve afspraken en eventuele
snellere reactie bij calamiteiten.
Wie behoefte heeft aan blanco gele
kaarten, kunnen daarvoor terecht
bij Frans Claassen,
communicatie@gijzenrooi.nl. Mogelijk
dat het kleisnchalig project
uitgebreid kan worden. In dit
geheel wordt overigens ook de
overlast op het Biesven
meegenomen.

Het gebruik van gele
meldingskaarten zou na de zomer
van 2002 worden geëvalueerd.
Omdat toen maar weinig gele
kaarten waren ingeleverd, werd
besloten af te zien van een
volledige afsluiting van het
'Buurtven' voor brommers en
dergelijke. Het was toen overigens
Het Gijzenrooise Zegje pagina 3
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WE HAVE GOT HIM!
Weet U het nog? In het
Gijzenrooise Zegje van juni 2003
berichtte ik enthousiast dat we
eindelijk droog op de bus konden
wachten. De opdracht voor het
plaatsen van een abri was op 22
april 2003 door de gemeente aan
de aannemer afgegeven.
We hadden echter te vroeg
gejuicht. De realisatie van het
bushokje liet namelijk nog ruim
negen maanden op zich wachten!
In die periode hebben Thea van de
Wielen en ik, als een goed team,
regelmatig het stadsdeelkantoor
bestookt met de vraag waar het
bushokje bleef. Onze inspanningen
waren uiteindelijk niet tevergeefs.
Op 26 januari 2004 werd de abri
dan toch geplaatst.

Ineke Frankenmolen
Commissie Belangenbehartiging

In het totaal hebben we ruim drie
jaar bij de gemeente actie moeten
voeren om tot dit resultaat te
komen…. De poster op het
bushokje geeft ons gevoel helemaal
weer: "We got 'em"

Naschrift van de redactie:
Met ingang van de nieuwe dienstregeling
van Hermes (december 2003) rijdt er op
zondagen en in de avonduren geen bus in
Gijzenrooi.

Waar gebeurd...
We lopen op het Raatven, Mieke
van Kuijk en ik. We zijn welkomstpakketten aan het rondbrengen.
Nieuwe bewoners worden wat
wegwijs gemaakt met informatie
over de vereniging en Gijzenrooi.
De laatste Zegjes, een verhaaltje
over het Raatven en waar dat ven
precies ligt. Ook nog wat
informatie over het
Kanunnikensven dat vlakbij om de
hoek in het bos ligt en een
sfeervolle column over de wijk met
als titel 'Stilleven'.
Een van de kinderen leest alvast de
informatie terwijl wij moeder

Het Gijzenrooise Zegje pagina 4

bijpraten. Opeens klinkt een
stemmetje: "Mama, en waar ligt
nou het stille ven?"
Bij het Bunderkensven waren
mannen druk bezig iets te doen
met gereedschap, zand en buizen.
Wat dat iets nou moest worden,
was niet duidelijk. Tenminste niet
voor de toevallige voorbijganger.
Ingewijden wisten echter dat er een
hondentoilet ging komen.
Een jongetje van een jaar of acht
stond alles aandachtig te bekijken,
zoals alleen jongetjes dat kunnen
doen. Hij keek me even aan. "

"Wat komt hier?", vroeg hij.
"Een hondentoilet", zei ik.
"Hoe weet je dat?", was de
volgende vraag.
"Uit de krant", antwoordde ik en ik
bereidde me alvast voor op een
lange rij vragen.
"O, dan is het goed", klonk het
onverwacht en weg huppelde hij.
Kritische vragen en tevreden met
een duidelijk antwoord, dacht ik
peinzend.
Zal ik hem vragen voor het
bestuur?
Truus van Vessem
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Hoe nu verder met het braakliggende terrein
aan het Bunderkensven
Er bestaan al geruime tijd plannen om aan het Bunderkensven een
kinderdagverblijf te bouwen. De eerste gegadigde hiervoor is de al
eerder genoemde mevrouw de Mos.
Het stadsdeelkantoor heeft ons bij
monde van de heer Alferink laten
weten dat voor het terrein aan het
Bunderkensven de hele procedure
tot aan de provincie doorlopen is.
Dit geldt zowel voor de
bestemmingsplanprocedure als
voor het bouwvergunningtraject.
Op dit moment is er een bouwplan
gereed om op deze locatie een
kinderdagverblijf te starten.
Bestemmingsplan wijzigen of het
bouwplan intrekken behoort niet
meer tot de mogelijkheden.

aangeboden.
Zoals bekend komt er op een deel
van dit terrein speelgelegenheid.
Tijdens de Algemene

Ledenvergadering van 7 april
aanstaande wordt daar meer
informatie over gegeven.
Wij houden u op de hoogte.
Truus van Vessem
Bunderkensven

Mevrouw de Mos zal vóór 1 juli
2004 moeten aangeven of zij met de
bouw wil gaan starten. Indien dit
voor haar onverhoopt niet kan
doorgaan, zal deze locatie aan
iemand anders worden

Kom jij de commissie Communicatie
versterken?
De commissie communicatie verzorgt met veel
enthousiasme dit Gijzenroois Zegje (teksten,
fotografie, vormgeving, druk en verspreiding) en de
website. Heel leuk en dankbaar werk. Onze commissie
is alleen net wat te klein. Als iemand eens zou stoppen
(wat bijna ondenkbaar is, gezien ons tomeloze
enthousiasme), 'hangen' we. Daarom zoeken we wat

versterking: een of twee mensen die teksten
kunnen/willen schrijven of redigeren, foto's kunnen
maken en dergelijke.
Interesse? Neem dan contact op met Martin van Rooij,
communicatie@gijzenrooi.nl.

Kleintje
Wij, Karin Smulders en Sophie Habraken, willen graag
een paard/pony die we mogen verzorgen en berijden.

Wij zij beiden 14 jaar oud.
Heeft U interesse, communicatie@gijzenrooi.nl.
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Jaarverslag bestuur 2003

Het gaat goed met bewonersvereniging
Gijzenrooi
Het gaat goed met onze vereniging. Zoals u elders kunt lezen, ziet de
financiële situatie er goed uit. Onze naamsbekendheid is binnen
Gijzenrooi en Eindhoven goed te noemen. De leden weten wat zij van
de vereniging kunnen verwachten en weten de weg bij eventuele vragen
of suggesties. Alle reden om tevreden te zijn.
Leden
Er zijn op dit moment 610 leden en
dat is alweer meer dan één jaar
geleden.
De persoonlijke contacten tijdens
de contributie-inning zijn een
succes en zorgen ervoor dat leden
zich steeds meer betrokken voelen
bij de vereniging. De persoonlijke
benadering tijdens het
overhandigen van de
welkomstpakketten wordt door
nieuwe bewoners op prijs gesteld.
Het gevolg hiervan is dat zij haast
vanzelfsprekend lid worden.
Vrijwilligers
In het afgelopen jaar zijn er bij de
diverse activiteiten weer zo'n 66
mensen op verschillende terreinen
actief geweest in de vereniging. De
meeste vrijwilligers vallen op
tijdens hun inzet voor bijvoorbeeld
de Vennendag, lampionnenoptocht,
sinterklaas enzovoorts. Minder
zichtbaar maar daarom niet minder
belangrijk zijn de vrijwilligers die
zich met veel enthousiasme richten
op zaken als speelgelegenheid,
overlast en de verkeersveiligheid.
En het zijn ook weer vrijwilligers
die ervoor zorgen dat er zo'n 4x per
jaar een prachtig uitgevoerd Zegje
bij u in de bus komt.
Hulde en dank aan al deze mensen,
die wij dit jaar weer met een
kerstkaartje persoonlijk bedankt
hebben voor hun inzet.

Commissies
De in 2000 gekozen
verenigingsstructuur - waarbij het
accent op de drie commissies ligt -

blijkt een juiste keuze geweest te
zijn. De drie commissies (met elk
twee bestuurs/commissieleden)
staan in de bestuursvergaderingen
centraal en mede daardoor blijft de
continuïteit gewaarborgd. De
afgesproken vergaderstructuur die
onder andere voor deze
continuïteit moet zorgen, wordt in
alle drie de commissies goed
gehanteerd. Dat betekent niet méér
overleggen dan nodig is, maar wel
met regelmaat en met een goede
onderlinge communicatie.
De verwachting dat openvallende

plaatsen bij het bestuur ingevuld
zouden worden door
commissieleden, blijkt echter een
misvatting te zijn. Commissieleden
richten zich op de door hen
gekozen commissie en daar
investeren zij in. Als bestuur zijn
wij hen daar zéér erkentelijk voor.
Zoals in elke vereniging vertrekken
er ook bij Gijzenrooi mensen die

zich een aantal jaren hebben
ingezet voor hun buurt en
buurtgenoten.
Zo heeft Jeanne Vervest haar
functie als commissielid bij de
commissie activiteiten neergelegd.
Jeanne heeft zich voor meer dan
100% in gezet en wij zijn haar daar
héél erkentelijk voor.
Jeanne, namens Gijzenrooi
BEDANKT!

>>
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Gelukkig heeft zich alweer een
opvolgster gemeld in de persoon
van Bernadette van Rooijen. We
heten haar graag welkom en
wensen haar veel succes in de
commissie activiteiten.
Bestuur
Het voltallige bestuur heeft van
april 2003 tot april 2004 zeven maal
vergaderd in de school 'De reis van
Brandaan', die voor een gering
bedrag ter beschikking wordt
gesteld aan onze vereniging. De
opkomst tijdens deze
vergaderingen was weliswaar niet
volledig, maar toch beter dan in het
jaar daarvoor.
Het dagelijks bestuur is daarnaast
nog acht keer bij elkaar geweest.
Evenals vorig jaar is de
vergaderfrequentie voor een
dergelijke grote én actieve
vereniging aan de lage kant.
Helaas heeft Nicole Bregman om
persoonlijke redenen haar
bestuursfunctie neer moeten leggen.
Gelukkig heeft Monique Elst haar
taak binnen het bestuur en de
commissie belangenbehartiging met
veel enthousiasme overgenomen.
Monique wordt tijdens de ALV
voorgedragen als bestuurslid.
Zelf leg ik na een periode van vier
jaar mijn functie als voorzitter neer.
Hierdoor ontstaat er een vacature.
Samen met de alle langer
bestaandevacature bij de commissie
Communicatie brengt dit het aantal
vacatures in het bestuur op twee.
Belangstellenden zijn van harte
welkom en kunnen zich opgeven bij
het secretariaat of tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 7
april aanstaande.
Beleidsplan
Het vorig jaar tijdens de ALV
goedgekeurde beleidsplan met een
looptijd tot 2006 is binnen het
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bestuur geëvalueerd. De conclusie
is dat wij verder gaan op de
ingeslagen weg. De doelstelling
waarbij met name het algemeen
belang een belangrijk item is, is nog
steeds actueel en voldoet aan de
kwaliteitseisen die je aan een
bewonersvereniging kunt stellen.
Geïnteresseerden kunnen het
beleidsplan vinden op de website.
Bij het secretariaat is eveneens een
exemplaar op te halen.
Huishoudelijk reglement
Het bestaande huishoudelijk
reglement was met name qua

terminologie verouderd. Daarom is
de tekst weer up-to-date gemaakt
en hier en daar aangepast aan de
veranderde structuur. U kunt het
reglement vinden op de website of
een exemplaar halen bij de
secretaris.
Eventuele op- of aanmerkingen
kunt u vóór 26 maart indienen bij
het secretariaat. Tijdens de ALV op
7 april zal u gevraagd worden om
met de (geringe) aanpassingen in te
stemmen.

Nummer 44, Maart 2004

Stadsdeelkantoor
De stadsdeelkantoren hebben
binnen de gemeente een andere
taak en doelstelling gekregen. Zij
houden zich nu vooral bezig met
leefbaarheid en veiligheid in de
wijken. In juli 2003 hebben we een
brief geschreven naar de
verantwoordelijke binnen het
stadsdeelkantoor over het uitblijven
van realisering van de gewenste
speelgelegenheid. Uiteindelijk heeft
dat tot resultaat geleid en wij zijn
blij te kunnen vermelden dat er op
korte termijn een aanpassing en
uitbreiding komt voor wat betreft
de speelvoorzieningen. Tijdens de
ALV zal daar verdere uitleg over
gegeven worden.
Samenwerking met andere
organisaties
In het najaar van 2003 kwam van de
buurtvereniging Tivoli het
verrassende verzoek om samen de
kerstboom te organiseren. U weet
dat de kerstboom op 13 december
jongstleden (helaas met zéér slecht
weer) feestelijk onthuld is. De
samenwerking met Tivoli wat
betreft de kerstboom is inmiddels
geëvalueerd en gezien de goede
ervaringen is besloten om in 2004
de activiteiten rond de kerstboom
weer samen met de
buurtvereniging Tivoli te
organiseren.
De belangen van de senioren in
onze wijk worden via het
wijkoverleg senioren Stratum
behartigd door een afgevaardigde
van ons bestuur in de persoon van
Truus van Vessem. Frans Claassen
is de afgevaardigde van Gijzenrooi
binnen het bewonersplatform
Stratum. Door deze afvaardiging
binnen andere instanties kunnen
wij signalen sneller doorgeven en
uw en onze belangen nog beter
behartigen.

>>
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Nawoord
Met plezier terugkijkend constateer
ik dat de bewonersvereniging leeft
en bruist van energie en ideeën. Ik
blijf het een verrassing vinden dat
er steeds weer mensen te vinden
zijn die zich willen inzetten voor
hun buurt en buurtgenoten. Maar
het is en blijft mensenwerk.
Toch heb ik goede hoop dat er
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binnen onze wijk voldoende
mensen gemotiveerd zijn om een
bestuursfunctie op zich te nemen.
Ik ben blij dat ik een viertal jaren
van deze vereniging voorzitter heb
mogen zijn en ik wens de
vereniging een goede toekomst en
veel succes toe.

woensdag 7 april aanstaande in de
Jaguar. Vorig jaar bezochten slechts
dertig leden deze vergadering; niet
veel op een ledenaantal van 610
leden.
Het zou fijn zijn als dat aantal in
2004 verdubbeld zou worden. Wie
weet...

Graag herinner ik u nog even aan
de Algemene Ledenvergadering op

Truus van Vessem
Voorzitter

Adviescommissie seniorenbeleid
in het leven geroepen
De gemeente Eindhoven wil de senioren (55+)
betrekken bij het gemeentelijk beleid. Een goede
gedachte, want GRIJS rukt op! Een samenhangend
beleid is voor elke gemeente noodzaak en overigens
niet alleen voor senioren. Vandaar dat de
gemeenteraad akkoord ging en een adviescommissie
in het leven riep.

ondergetekende in deze commissie. Heeft u vragen op
het terrein van het seniorenbeleid in Eindhoven, dan
kunt u terecht bij Truus van Vessem:
keestruus.v.vessem@12move.nl
Truus van Vessem

Er wonen in Eindhoven 51.000 55-plussers. Dat is een
kwart van de Eindhovense bevolking! In Gijzenrooi
wonen ± 500 mensen ouder dan 55 jaar. De nieuwe
adviescommissie seniorenbeleid die 3 november 2003
door de gemeenteraad geïnstalleerd is, gaat gevraagd
en ongevraagd de gemeenteraad adviseren over het
seniorenbeleid.
De vergaderingen van de commissie zullen openbaar
zijn. Tijdstip en agenda worden in Groot Eindhoven
gepubliceerd. Namens het stadsdeel Stratum zit

Wie oh wie help ons uit de brand?
Gezocht:
Tijdelijke opvang voor Rik
(½ jaar), op de
donderdagochtend van
9.30 tot 11.30 uur. Vanaf
per direct tot aan de
zomervakantie,
uitgezonderd de
vakanties, zodat mama
Corien met Tim kan
blijven peuterzwemmen.

Ook gezocht (vanaf oktober 2004):
opvang voor Tim (nu 3½), na schooltijd op dinsdag
en/of woensdag,
Tim start in oktober op de Klimboom.
Niet in de vakanties, omdat Corien dan zelf vrij is.
Aan huis of bij u thuis is bespreekbaar.
Heeft u interesse ? Mail even naar
communicatie@gijzenrooi.nl.
Jules, Corien, Tim en Rik Smits.
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Het buitenbusgebeuren
Wie kent hem niet? De groene buitenbus van PTT-Post bepaalt het
aanzien van vele straten in Nederland. Is de af te leggen afstand van de
openbare weg naar uw woningbrievenbus meer dan tien meter, dan
bent u wettelijk verplicht om een buitenbus te plaatsen. Bovendien
moet deze bus zo dicht mogelijk bij de rijbaan staan of hangen.
Ook in onderstaande casus kreeg
de eigenaar van een woning met
een wat langere oprit een keurige
brief van TPG Post voor het
plaatsen van een buitenbus. Want,
zo meldt de brief, dagelijks brengt
uw postbode de post rond bij u in
de wijk. Om dit zo goed mogelijk
te kunnen blijven doen, is het
belangrijk dat elke brievenbus aan
de wettelijke bepalingen voldoet.
Wanneer onze postbodes bij
verkeerd geplaatste brievenbussen post moeten bezorgen,
vertraagt of belemmert dat
hun werk. Het gevolg kan
zijn dat we onze diensten
niet langer tegen de
huidige tarieven kunnen
verlenen. Streven van
TGP Post is echter
tariefs-verhogingen zo
veel mogelijk te
vermijden.
Om de bewoners van het
betreffende pand een
handje te helpen voegt TPG
Post, Rayon Eindhoven een
bestelformulier bij voor de
aanvraag van een groene
buitenbus. Voor het bedrag van €
36,08 en € 2,98 verzendkosten
stuurt TPG Post u een buitenbus,
compleet met paal en slot.
Omdat de eigenaar tot voor een
jaar een buitenbus had geplaatst
schreef hij een brief naar TPG Post.
Hieruit een fragment:
Op basis van de wettelijke
bepalingen moet ik u in het gelijk
stellen. De brievenbus in de
woningdeur bevindt zich
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inderdaad meer dan de maximale
10 meter van de openbare weg,
namelijk 11 meter. Ik wil het dan
ook niet op mijn geweten hebben
dat door die extra afgelegde meter
door de postbode en de daarmee
veroorzaakte vertraging van zijn
werkzaamheden ik een nationale
tariefsverhoging noodzakelijk
maak.

Maar
naar de geest van dezelfde wet
moet ik u echter in het ongelijk
stellen. Negen jaar lang heeft een
buitenbus op tien meter afstand
van de openbare weg gehangen.
Deze buitenbus werd niet alleen
door de postbode gebruikt maar
vooral, ondanks allerlei
waarschuwingen en richtlijnen op
de bus, door analfabete of
dyslectische reclamebezorgers. Op
één dag kon die buitenbus al zo vol

zitten dat er geen plaats meer was
voor de reguliere post van de TPG
postbezorger. Ons huis is een
tweekapper die aan één zijde
gekoppeld is met garages.
Hierdoor ontstaat een gezamenlijke
oprit met de buren. In ons geval is
de oprit echter gescheiden door een
plantenborder. Er bestaat dus geen
korte weg tussen onze buitenbus
en de brievenbus van de buren.
Echter achteraan de oprit, tegen de
garages, hebben we een doorgang
gecreëerd naar de buren. De
dagelijkse praktijk van de TPG
postbode was dan ook dat de post
in onze buitenbuitenbus werd
bezorgd, vervolgens voorbij de
voordeur met brievenbus werd
gefietst om door de passage
naar de buren door te
steken. Een waar staaltje
van efficiëntie van uw
dames en heren
postbezorgers. Toen ik
een tijd geleden één van
uw postbezorgers
aansprak met het
verzoek of ze, als ze toch
langs de voordeur
fietsten, dan niet gelijk de
post door de voordeur
konden bezorgen was dat
geen enkel probleem. Nog
steeds fietsen de postbestellers
door de passage naar de buren en
levert deze situatie winst op voor
beide partijen. Voor
werkzaamheden aan de gevel van
het huis heb ik enige tijd geleden
de buitenbrievenbus verwijderd en,
inderdaad, niet meer
teruggehangen. Mocht u
vasthouden aan uw eis dat de
buitenbus herplaatst moet worden
dan ben ik genoodzaakt de passage
te blokkeren,
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Jaarverslag commissie communicatie
Communicatie steeds beter gestructureerd
Ook in 2003 heeft de commissie vier uitgaven van het Gijzenroois
Zegje verzorgd. Onze indruk is dat het blad goed gelezen en
gewaardeerd wordt. De laatste tijd hebben we heldere afspraken
gemaakt omtrent de advertenties. De tarieven, die aan de hoge kant
waren, zijn wat verlaagd. Daarnaast wordt er voortaan veel beter
toegezien op naleving van de contracten, met andere woorden: of er
tijdig betaald wordt. Ook de verspreiding is nog wat verbeterd.
Voortaan krijgt ook stadsdeelkantoor Stratum een aantal exemplaren,
zodat de medewerkers daar (kunnen) weten wat er speelt in onze wijk.

de website te verbeteren of te
verfraaien? Of wilt u gewoon iets
kwijt aan de commissie
Communicatie?
Meld het ons op
communicatie@gijzenrooi.nl.

Verder beschikt onze wijk over een
mooie site, die eigenlijk nog veel
vaker geraadpleegd zou moeten
worden. Bijvoorbeeld om na te
gaan wanneer er een buurtactiviteit
is. Of om de kleurrijke
(foto)verslagen van de
buurtactiviteiten te bekijken. Wie
weet staat u/jij zélf wel op de foto!
Handig (en nieuw) is het forum.
Heeft u iets te melden dat zich niet
(goed) leent voor het Zegje, zoals
een oproep voor leden van een
vereniging of de vraag om een

oppas? Zet hem op het forum.

Heeft u suggesties om het Zegje of

Bedankt Hans!

>>
waardoor het aantal meters dat uw
postbezorgers moeten afleggen
alleen maar zal toenemen en het
werk zal vertragen. Die nationale
tariefsverhoging moet ik dan maar
voor lief nemen. Ik verzoek u
hierbij dan ook vrijstelling te
verlenen voor het plaatsen van een
buitenbrievenbus en de huidige
status quo te accepteren.

kunnen er op deze manier schades
aan auto's ontstaan. De postbode
kan en mag met u hierover geen
onderlinge afspraken maken. Ik
adviseer u dan ook deze route
onbruikbaar te maken zodat de
postbode niet meer via deze
doorgang naar uw buurman kan
gaan. De eis voor plaatsing van een
buitenbus blijft derhalve dan ook
onveranderd.

dient te worden en dat de postbode
al lopend van de openbare weg
naar de erkende brievenbus de
post bezorgt.
De eerste postbode die weet heeft
van deze interne richtlijnen en
daarnaar handelt moet echter nog
in dienst genomen worden.

Maar TPG Post blijkt geen belang
te hechten aan deze win-win
situatie en meldt schriftelijk:
De passage tussen u en uw
buurman is geen route die door de
TPG Post erkend is en ook niet
erkend zal worden. Dit omdat deze
routes vaak van tijdelijke aard zijn
en/of door geparkeerde auto's niet
gebruikt kunnen worden. Ook

Toch enigszins ontevreden met het
schriftelijke antwoord van TPG
Post neemt de bewoner contact op
met de Rayonmanager. Deze meldt
desgevraagd dat er interne
richtlijnen zijn naar welke elke
postbode zich heeft te gedragen.
Deze richtlijnen bevatten onder
andere dat de fiets van de bezorger
aan de openbare weg geplaatst

Tot onze spijt heeft Hans
Halajdenko zich teruggetrokken uit
de commissie Communicatie.
Jammer, want dankzij Hans'
aanwezigheid hebben we vaak veel
gelachen. Gelukkig blijft Hans
actief als 'vliegende kiep' voor de
buurtactiviteiten. Hans, namens
ons allemaal hartstikke bedankt
voor je hartverwarmende inzet.

Reageren op dit artikel:
www.gijzenrooi.nl (Forum)
Wilt u langs deze weg ook uw
ongenoegen uiten over
gebeurtenissen die herkenbaar zijn
voor bewoners in Gijzenrooi, stel
ze dan op schrift en stuur ze naar
de redactie van het Gijzenrooise
Zegje.
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Tandoori
Op een vrijdagavond ergens medio
januari zag ik haar al rondhangen
op het fietspad niet ver van ons huis
en ik vroeg me direct af wat zo'n
kippetje in een nette buurt als
Gijzenrooi te zoeken had. Geheel in
het zwart getooid scharrelde ze
tussen het gemeentegroen langs het
pad. Ik schonk verder geen aandacht
aan haar totdat ik op
zaterdagochtend de gordijnen
opende en haar in onze achtertuin
zag rondlopen. Ze had zich
tegoedgedaan aan het brood dat de
kinderen de dag daarvoor voor de
vogeltjes hadden klaargelegd.
Nu kun je twee dingen doen: haar
gedwongen uitzetten en terugsturen
naar de bosjes langs het fietspad of
haar liefdevol opnemen en
verzorgen. Haar bestaan langs het
fietspad is geen lang leven beschoren
dus kozen we, na familiair overleg,
voor de laatste optie.
Een provisorisch onderkomen in de
vorm van enkele door het gewicht
van de wekelijkse boodschappen
bezweken vouwkratjes, afgedekt met
wat hout, zou haar de komende tijd
tegen de nachtelijke vrieskoude in de
tuin moeten beschermen.
We weten niets van haar afkomst en
vanwaar en waarom ze gevlucht is.
Zou ze zijn verwaarloosd of
mishandeld? Ze ziet er niet
ondervoed of onverzorgd uit, maar
het ontbreken van uiterlijke
kwetsuren zegt nog weinig over de
mogelijke trauma's die ze heeft
opgelopen.
Ze heeft zich de afgelopen weken
goed ingeburgerd in onze
achtertuin. Ze weet haar voederbakje

te staan, het vijvertje te vinden voor
het water en soms tikt ze met haar
snaveltje tegen de achterdeur.
Nu moet ik toegeven dat zij ook
niets tekort komt. Haar
scharrelzone, ruim tweehonderd
vierkante meter voor één kip, is vele
malen ruimer dan de scharrelruimte
bij de groenste ecoboer.
Maar daarvoor verwachten we van
haar dan wel het vruchtgebruik van
haar gescharrel. Dit blijkt echter een
pijnlijk punt. Zo op het eerste oog
ontdekken we geen eieren. Voordat
we haar gaan beschuldigen van
improductiviteit, moet ik echter
bekennen dat onze achtertuin eind
januari nog steeds niet winterklaar
is. De herfstbladeren van de eik
bedekken in dikke lagen de borders
in de tuin. Het zou dus kunnen dat
we in het voorjaar, als we de tuin
zijn jaarlijkse schoonmaakbeurt
geven, alsnog stuiten op de dan
reeds rotte eieren. Blijven de eieren
alsnog uit, dan moeten we zoeken
naar een meer terminale
bestemming van ons nieuwe
huisdier. Om in de naamgeving van
het beestje toch iets van haar
lotsbestemming weer te geven,
hebben we haar Tandoori genoemd.
Alternatieven als Hawai of Pe Soep
vielen al snel af.
Doordat enige kennis van
pluimveepsychologie ons ontbreekt,
spreken we toch een milde
bezorgdheid uit over het sociale
isolement van het beestje. Voelt zo'n
kip zich niet eenzaam in haar eentje.
En belangrijker nog: mag je een kip
een haan onthouden? Maar deze
morele vraagstukken weet ik
vooralsnog gemakkelijk uit de weg te

gaan.
Totdat laatst iemand mij vroeg wat
ik met haar ga doen als de vogelpest
opnieuw zou uitbreken. Zou ik haar
ruimen, inenten of laten
onderduiken? Morele kwesties
waarover ik tot voor enkele weken
mijn hoofd niet hoefde te breken.
Ruimen of inenten zou betekenen
dat ik de hen eerst zou moeten zien
te vangen en haar in een krat aan de
straat zetten. Dat zie ik me zo snel
nog niet doen. Op internet heb ik
weliswaar gevonden hoe dat in zijn
werk gaat (de kip benaderen, een
hand zachtjes op de rug leggen
waardoor deze verstilt om
vervolgens met de andere hand de
pootjes bijeen te houden), maar dat
behelst nog steeds dat ik achter die
kip aan moet gaan rennen.
Ten tweede, ben ik wel de eigenaar
van deze hobbykip? Het beest is
spontaan komen aanvliegen en kan
naar hartelust ook weer uitvliegen.
Er zal vast geen jurisprudentie zijn
voor zo een geval. Als de nood aan
de man komt, laat ik het aankomen
op burgerlijke ongehoorzaamheid en
zal haar niet aangeven.
Ontvluchtten zestig jaar geleden
verzetshelden de grote stad om
onder te duiken op het platteland,
een verzetskip vindt heden ten dage
natuurlijk een prima onderduikadres
in een nieuwbouwwijk als
Gijzenrooi. Burgerlijke
ongehoorzaamheid vanuit de eigen
achtertuin, daar had ik twintig jaar
geleden niet van durven te dromen.
Toen moest je om dat gevoel te
beleven je in smerige kraakpanden
laten opsluiten.
Gijsz

C o l u m n
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Financieel jaarverslag 2003
Inhaalslag gemaakt met inning advertentie-inkomsten
Het jaar 2003 was een goed jaar
voor de Bewonersvereniging
Gijzenrooi. We hebben een
inhaalslag gemaakt met de inning
van advertentie-inkomsten. In 2004

gaan we opnieuw de contributie
innen voor twee jaar. U kunt de
contributie (€ 2,00 per woning per
jaar) natuurlijk ook overmaken op
gironummer 73833 t.n.v.

Bewonersvereniging Gijzenrooi
onder vermelding van uw naam,
straat en huisnummer.

Saldo 1-1-2003

kas 1069,69
giro 3297,42
totaal 4367,11

Saldo 31-12-2003

kas
20,43
giro 6692,59
totaal 6713,02

uitgaven

Begroting 2003
200
1200
1750
250
50
0
80
150
0

Realisatie 2003
143,57
239,55
1016,64
238,93
12,07
0,00
0,00
306,84
257,84

Begroting 2004
30,00
500,00
1500,00
250,00
25,00
0,00
70,00
300,00
300,00
500,00
25,00
1000,00

Lidmaatschappen
Vergaderkosten
gijzenrooise zegje
Kopieerkosten
portokosten
telefoonkosten
onderhoud website
kantoorbenodigdheden
bestuurskosten
software tbv zegje
diversen + kosten 2002
niet subsidiabele activiteiten
resultaat
totaal

-30
3650

409,79
1018,42
2345,91
5989,56

4500,00

inkomsten
contributies
woonconsumenten subsidie
subsidie autovrije Zondag
advertentie opbrengsten
buurtbudget (sdk*)
diversen
totaal
* stadsdeelkantoor stratum
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1150
2500
0

3650

1071,27
1723,06
450,00
2300,00
436,15
9,08
5989,56

1000,00
1000,00
450,00
1550,00
500,00
4500,00
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Gemeente ontvankelijk voor wensen wijkbewoners

Schot in speelvoorzieningen Gijzenrooi
Op dinsdag 3 februari heeft dhr. Alferink van de gemeente Eindhoven
een bezoek gebracht aan onze wijk om samen met lede van de werkgroep speelvoorzieningen de situatie rondom de speelvoorzieningen
door te nemen. De inzet is om ook enige speelvoorzieningen in
Gijzenrooi te creëren voor de ietwat oudere jeugd. Afgesproken is dat
de bewonersvereniging vóór de jaarvergadering op 7 april terugkoppeling van de gemeente ontvangen omtrent de planning en realisatie.
Vooruitlopend hierop kunnen wij
in grote lijnen aangeven wat onze
plannen zijn. Daarbij is het goed
om te weten dat de gemeente
spreekt van structurele en niet
structurele speelgelegenheden.
Structurele speelgelegenheden zijn
blijvend van aard en daarvan heeft
Gijzenrooi er één aan het Buurtven
(Schaapsloopven/Eijerven). Wij
bedoelen niet de begraafplaats.
De niet structurele speelgelegenheden zijn meer tijdelijk van aard
en afhankelijk van behoefte en
leeftijdopbouw in de wijk. U
begrijpt, over 10 à 20 jaar streven
wij naar meer speelvoorzieningen
voor onze 50-plussers in de wijk.

kan worden. Inmiddels heeft de
gemeente hier actie in genomen en
dit plantsoen is gerealiseerd.
Paradoxaal genoeg betekent dit
geen speelvoorziening hier.

'ramp'), gevoetbald, gehockeyd of
gefrisbeed en geslingerd (vorm van
schommelen) kan worden. Een en
ander zoals gepresenteerd tijdens
de jaarvergadering van de
bewonersvereniging in 2002.
Bovendien kun je hier (ook als
volwassene) langs wandelen en
genieten van de activiteiten die hier
ontplooid worden.
Speelgelegenheid Buurtven
Deze structurele speelgelegenheid

Per locatie is onze briefing aan de
gemeente als volgt:
Speelgelegenheid Lisven.

Speelgelegenheid aan het Lisven
Dit ziet er leuk uit, is voor de
jongere jeugd. Met andere
woorden: handhaven
Speelgelegenheid aan het Raatven
Nadat de gemeente deze
speelvoorziening wegens
technische slijtage heeft
weggehaald, ontstond er een
braakliggend terreintje waar
niemand tevreden over was. In
overleg met enkele direct
omwonenden hebben wij
geadviseerd om hier een netjes een
laag plantsoen aan te leggen en de
nodige voorzieningen te treffen,
zodat dit terreintje niet meer als
sluiproute voor brommers gebruikt

Speelgelegenheid op terrein aan
het Bunderkensven
Hier moet tegenover staan dat er
een leuke speelvoorziening op het
terrein aan het Bunderkensven
gerealiseerd moet worden met het
oog op ook de oudere jeugd. De
gemeente is hier gelukkig
ontvankelijk voor. Zoals u wellicht
weet, heeft dit terrein al een
bestemming en is er een
goedgekeurd bouwplan voor een
kinderdagverblijf (zie elders in dit
Zegje). Het terrein biedt echter
voldoende ruimte om aansluitend
speelvoorzieningen aan te leggen.
U moet hierbij denken aan een
multifunctioneel concept waar
gebasketbald, geskate (geen

ziet er leuk uit en wordt veel
bezocht. Hier zijn geen
noemenswaardige veranderingen
gepland
Trapveldje achter Vlasven
Na aanvankelijke problemen
rondom de aanleg vorig jaar ziet
dit trapveldje er nu netje
geëgaliseerd uit. Er stonden zelfs
twee bankjes bij voor de thuis- en
uitploeg, maar die hebben het in
korte tijd niet overleefd (jammer is
dat toch). Probleem is dat veel
bewoners de weg nog niet goed
weten te vinden naar dit veldje.
Het ligt er vaak wat verlaten bij.

>>
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De bewonersvereniging heeft dit
ook onderkend en is aan het
bedenken hoe aan deze plaats op
een leuke manier wat meer
ruchtbaarheid te geven.
Zoals gesteld: de gemeente heeft
zich ontvankelijk getoond voor
deze wensen en wij hopen u tijdens
de komende jaarvergadering meer
informatie te kunnen verstrekken
over de planning en realisatie.
Vriendelijke groeten vanuit de
werkgroep speelvoorzieningen van
de bewonersvereniging Gijzenrooi,
Speelgelegeheid Buurtven.

André van Dam

Steek ook je handen uit de mouwen!

Speciale bosopruimdag op 3 april 2004
Op 3 april gaan we weer een stuk
van het Schuttersbosch opruimen.
In het verleden hebben we dit met
veel succes gedaan met de leden
van het ecoteam Gijzenrooi. Dit
initiatief is nu overgenomen door
het ecohuis van Stratum.
Opruimen doen we niet alleen. Er
zijn speciale gasten uitgenodigd,
zoals wethouder Jacqueline
Kuppens van milieu en de
bosbeheerder van Brabants
Landschpa. Helpt u ook mee het
bos weer schoon te krijgen voor
een nieuw voorjaar? Vuilniszakken
zijn aanwezig. Wij vragen u zelf
handschoenen mee te brengen. En
voor degenen die over een
(fiets)karretje beschikken: die zijn
ook heel welkom! Stadsdeelkantoor
Stratum is gevraagd ervoor te
zorgen dat het afval wordt
opgehaald en snackbar Tivoli zorgt
voor warme en koude dranken.

We verzamelen om 13.30 uur aan
de rand van het Schuttersbosch, op
de hoek Heezerweg-Kannunikensven-Hazenloop. Tot dan!

Voor vragen kun je bellen met
Jasmijn van de Loo.

Zie ook:
www.dse.nl/~ecowijkhuis.
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