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Ontsteking van de “kerst”boom
aan het Diepmeerven
Buurtvereniging Tivoli en bewonersvereniging Gijzenrooi ontsteken op
zondag 17 december gezamenlijk de “kerst”boom, de oude eik nabij de
vijver, aan het Diepmeerven.
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Beide verenigingen vertrekken in een
lampionnenoptocht vanuit hun eigen wijk.
Halverwege komen de buurtverenigingen elkaar en
lopen ze gezamenlijk naar de boom bij het
Diepmeerven.
Tivoli vertrekt om 18.45 uur vanaf de “Jaguar”.
Gijzenrooi vertrekt om 18.45 uur vanaf de kruising
Meerbergsven-Kraanven.
Samen zijn ze dan om ongeveer 19.15 uur bij de boom.
Korte tijd later wordt de boom ontstoken. Onder het
genot van glühwein en warme chocomelk kan genoten
worden van de boom en de kerstliederen van het
Donjokoor.

De Sint was weer in Gijzenrooi
Is de spreekwoordelijke kinderhand
echt zo snel gevuld?
Lees er alles over op
pag. 5. Met de
complimenten aan de
organisatie, die ook dit
jaar die o-zo-drukbezette Sint naar
Gijzenrooi heeft
kunnen halen.
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Prima sfeer bij Zeskamp
Gijzenrooi
Op zondag 17 september jl., de
autovrije zondag, beleefde
Gijzenrooi weer een heel
succesvolle editie van de
inmiddels niet meer weg te
denken Zeskamp.
Het weer was prima. Weliswaar liet
de zon zich niet zien, maar het is
wel droog gebleven. Dat wil
zeggen... Er viel geen regen uit de
lucht maar bij het
waterbroekenspel en op de
zeephelling hielden de deelnemers
het beslist niet droog. Verder
bestreden de 16 teams (11

jeugdteams en 5 volwassen teams)
elkaar op een skippyslang, door de
kruiptunnel met puzzelpiramide,
onder de limbo-lat en bij het
ballenspel.
De sfeer was prima en er waren
ook heel wat toeschouwers die de
sportievelingen aanmoedigden.
Aan het eind van de middag was
er nog een verrassing voor Janco
Rampart. Hij kreeg uit handen van
burgermeester Sakkers de
vrijwilligerspenning van de
gemeente Eindhoven als dank voor
zijn jarenlange inzet voor onze
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bewonersvereniging.
De dag werd afgesloten met een
heerlijke barbecue. Kortom een
zeer geslaagde activiteit die onze
commissie nooit had kunnen
realiseren zonder de hulp van de
vele vrijwilligers. Onze hartelijke
dank hiervoor. Wilt u ook graag
eens betrokken zijn bij een activiteit
en een handje meehelpen? Meldt u
dan bij een van de commissie
leden.
Er zijn nog wat spullen gevonden
na afloop op het veldje. Deze
voorwerpen zijn af te halen bij
Hans Halajdenko (voor tel.nr. en
adres zie achter in dit Zegje).
Graag tot ziens bij een volgende
activiteit!
Godry, Marc, Hans en Mariëtte

Uitslag:
Volwassen teams:
1.
Peanuts (voor de vierde keer op rij!)
2.
Het Heerengenootschap
3.
De mannen
4.
De Appies
5.
Zatlapjes
Jeugteams:
1.
Speedies en Droppies (gedeelde eerste plaats)
3.
Wuppies
4.
Pink Panther
5.
Het sprokkelteam
6.
Smilies
7.
Coole superboys
8.
Gijzenrooise boys en girls
9.
Gemaskerden
10.
Frits-babes
11.
Snoepjes
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Sinterklaas bezoekt Gijzenrooi
Al enige tijd liepen de
kinderen van Gijzenrooi rond
met een belangrijke vraag. De
vraag namelijk of Sinterklaas
dit jaar wel naar onze wijk
zou komen. Laten we eerlijk
zijn: Sinterklaasliedjes gaan
over winterse kou, over
gierende novemberstormen
en over de maan die door de
kale bomen schijnt.
Nou, daar leek het allemaal niet
echt van te komen dit jaar. En dat
is nog voorzichtig uitgedrukt. Tot
laat in november hadden we dagen
met bijna zomerse temperaturen.
Dat ene stormpje dat we tot nu toe
hadden stelde hier niet zoveel voor.
Veel bomen hielden nog lang hun
bladeren vast, zodat het maantje er
maar moeilijk doorheen kon

schijnen. Dus die vraag van de
Gijzenrooise kinderen was best te
begrijpen.
Maar achteraf bezien was die
bezorgdheid natuurlijk helemaal
niet nodig. Sinterklaas zou
Sinterklaas niet zijn als hij zich
door een beetje klimaatverandering
van de wijs zou laten brengen. Als
Sinterklaas er zijn zinnen op heeft
gezet om naar Gijzenrooi te komen,
dan komt hij gewoon. En als dat
niet met een snijdende
noordenwind kan, dan is het maar
met een lenteachtig zuiderbriesje!
En dus mocht onze wijk zich op
zondag 26 november weer
verheugen in een bezoek van de
Goedheiligman, tot blijdschap van
de kinderen. En het moet worden
gezegd: de Sint was in topvorm!
Hij nam ruim de tijd voor alle
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kinderen, hij had voor iedereen een
vriendelijk woordje en hij had
natuurlijk cadeautjes bij zich.
Daarnaast waren er enkele vrolijke
Zwarte Pieten, die met grapjes en
lekkernijen de omstanders ook
goed bezig hielden. Een auto
waaruit Sinterklaasliedjes
opklonken maakte de sfeer
compleet.
En ach, dat Zwarte Piet even op de
loop moest omdat er een wesp om
z’n hoofd bleef vliegen, mocht de
pret maar heel even drukken. En
dat uw verslaggever deze
reportage schrijft met de
achterdeur wijd open, de
verwarming laag en naast zich toch
een schaaltje pepernoten heeft ook
wel iets. Misschien wordt het wel
tijd om voor de komende jaren
eens te gaan nadenken over wat
meer zomers getoonzette
Sinterklaasliedjes.
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UIT DE WIJK...
Huisarts verhuisd
Per 20 november is huisarts Dalinghaus verhuisd naar St Lidwinastraat 6, 5643 RS Eindhoven (hoek St
Bonifaciuslaan). Het telefoonnnummer blijft ongewijzigd: 2110513. In de nieuwe praktijk is een
samenwerkingsverband met de huisartsen Brouwer en Moors.
Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.huisartsenpraktijklidwina.nl

Gevonden voorwerpen
Wie kan ik weer blij maken met de volgende spullen? Deze zijn gevonden in de speeltuin aan het Lisven.
- paars/lila meisjes winterjas maat 110
- roze 'my little pony' knuffel. Er staat de naam 'Gurugisha Alsha' op.
- roze kindertasje met bontrandje
Alles is schoongewassen op te halen.
Met vriendelijke groeten, Deliana van Dooremolen

Kerstmarkt in Tivoli
Op zondagmiddag 10 december tussen 14:00 uur en 18:00 uur organiseert de wijkvereniging Tivoli een
kerstmarkt op het Arnoudinaplein.
Wilt u een kraam huren voor de verkoop van kerstartikelen, dan kunt u zich opgeven in de infowinkel van
buurtvereniging Tivoli aan het Arnoudinaplein.
De kosten zijn € 5,00 huur en € 5,00 borg voor het netjes achterlaten van de kraam.

Herhaalde oproep!!
Voor het buurtpreventie project in Gijzenrooij zoeken wij nog steeds een aantal straatcoördinatoren. Meer over
dit project en de rol van de straatcoördinator kunt u lezen op de website van de buurtvereniging.
Indien u geïnteresseerd bent om u als straatcoördinator in te zetten voor onze wijk dan kunt u zich aanmelden
bij Hans Halajdenko.

Digitale Zegjes.
Op onze website vind U de digitale vorm van het Zegje, vanaf nr. 31 (dec. 2000). In ons archief hebben we een
heleboel Zegjes, ongeveer compleet vanaf nr. 1. Is het een leuk idee om die te digitaliseren en op de website te
zetten? Als U dat ook vind: stuur even een mailtje naar communicatie@gijzenrooi.nl, dan weten we waarvoor
we het doen.
Wim Corbeij.

Vrouwen in Gijzenrooi
Verwen jezelf in deze drukke tijden met een weldadige aroma massage (Ook leuk als cadeau).
Bel voor meer informatie of voor een afspraak:
Ine Frencken: ifrencken@versatel.nl

Het Gijzenrooise Zegje pagina 6

het

Jaargang 15,

GIJZENROOISE
ZEGJE

Mijmering
voor bij de
kerstboom
Het menselijk brein is een
opmerkelijk iets. Soms lijkt het
niet vooruit te branden. Dan
krijgen we de simpelste namen of
gegevens niet te pakken. Op
andere momenten zijn we, zonder
dat het moeite kost, met
verschillende dingen tegelijk
bezig. Over zo’n moment wil ik
het even hebben.
Kort geleden was ik met mijn
dochters en hun vrienden (zeg
maar: 18 tot 21 jaar) een spelletje
Triviant aan het spelen. Terwijl
het spel gewoon doorging en ik
actief meespeelde, raakte ik
tegelijkertijd in een overpeinzing.
Mijn gedachten voerden mij naar
het onderwerp 'ouder worden'.
Dat kwam zo: nogal wat van de
quizvragen uit het spel waren
simpelweg door mijn spelgenoten
niet te beantwoorden. Die vragen
gingen over zaken van voordat zij
geboren waren.
Let wel: dat waren geen vragen
over geschiedenis. Nee, het
waren vragen uit de rubriek 'sport
en ontspanning'. Voor mij
vanzelfsprekende sporthelden en
televisie-iconen zijn voor mijn
kinderen fossielen uit de
prehistorie. Dat is zo’n moment
dat je beseft: je leeftijd begint
mee te tellen.

Eigenlijk ben ik best tevreden met
mijn leeftijd. Ik heb in de loop van
de tijd veel kennis en inzichten
verworven. Ik heb een meer
bezonken oordeel. Maar soms
bekruipt je toch op een
onbewaakt ogenblik die milde
melancholie. Zeg maar die
‘heimwee naar het Verzonken
Atlantis van je jeugd’.
Er gebeurde die avond trouwens
iets opmerkelijks. Midden in het
spel viel opeens de stroom uit.
We zaten in het volkomen donker.
Een blik uit het raam leerde dat
het de hele straat betrof. Een
korte wandeling door de wijk
maakte duidelijk dat het minimaal
om heel Gijzenrooi en Tivoli ging.
Later begreep ik dat op dat
moment zo’n 10 miljoen
Europeanen zonder stroom zaten.
Tijdens die wandeling door onze
verduisterde wijk werd ik
aangenaam getroffen door het
effect van de gebeurtenis. Om me
heen zag ik mensen uit hun
huizen komen. Ze spraken elkaar
aan en boden hulp aan in de vorm
van kaarsen of zaklantaarns.
Wellicht vindt u het ongepast,
maar ik werd hier heel blij van.
Door omstandigheden zat u die
avond in het donker, verstoken
van uw schaatsende BN-ers en
afgesneden van uw soaps. En wat
deed u? U zocht contact met uw
buren. Solidariteit, iets wat ‘niet
bij onze postmoderne
samenleving zou passen’, maakte
zich binnen minuten van u
meester.
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Die storing bezorgde me een plan
voor het komende kerstfeest. Ik
leg dat plan even uit. Het bestuur
van de wijkvereniging zorgt dat
op kerstavond de stroom uitvalt.
De activiteitencommissie regelt
een kuubje warme chocolademelk
en een tankwagentje glühwein.
De verlichte boom aan het
Diepmeerven blijkt, als door een
wonder, te zijn aangesloten op
een klein noodaggregaat, zodat
de lampen blijven branden (hè,
wie heeft dat nou gedaan?).
Aangetrokken door het enige licht
in de wijde omgeving verzamelen
de inwoners van Gijzenrooi zich
rond de boom. Wijkgenoten
slepen terrasverwarmingen,
campingstoelen en partytenten
aan. Anderen stellen belangeloos
de inhoud van hun kerstpakketten
ter beschikking. Mensen die het
hele jaar langs elkaar heen
hebben geleefd, raken uitgebreid
aan de praat. Iemand leest een
schitterend kerstverhaal voor aan
de verzamelde kinderen. Over dat
er wèl plaats is in de herberg, of
zoiets dan. Een intens gevoel van
geluk, zoals velen dat sinds hun
kinderjaren niet meer hebben
beleefd, maakt zich van de
mensen meester.
En ik? Ik trek me dan stilletjes
terug achter een flinke bel
glühwein. Ongemerkt pink ik even
een traantje weg. Eens te meer
voel ik dat het leven waard is om
geleefd te worden.
Gijsz.
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Basisschool “De Klimboom” 50 jaar
Schooljaar 2006-2007 is heel
speciaal voor basisschool De
klimboom, de school die veel
kinderen uit Gijzenrooi
bezoeken. Maar liefst 50 jaar
geleden werd deze school
opgestart in de “Sintenbuurt”,
een onderdeel van Tuindorp.
De eerste jaren werd de naam
“Norbertusschool” gebruikt
naar de straat waaraan de
school ligt. Later werd deze
veranderd naar “De
Klimboom”.
Jarenlang werd de school vrijwel
uitsluitend bezocht door kinderen
uit de directe omgeving van de
school. Door de ouder wordende
bevolking in de wijk rond de
school daalde het aantal leerlingen
dusdanig dat opheffing
onvermijdelijk leek. De redding
kwam echter uit Gijzenrooi!
Vanwege de aanwezigheid van 3
basisscholen in de buurt van
Gijzenrooi vond de gemeente het
niet nodig een nieuwe school te
bouwen. Het gevolg was dat veel
ouders de weg vonden naar De
Klimboom, een school die nog
enigzins een “dorpse” uitstraling
had in het stadse Eindhoven. Sinds
het begin van de jaren 90 is het
leerlingen aantal van de Klimboom
dan ook flink gestegen. Zelfs in die
mate dat er 4 extra lokalen nodig
waren, die in 1998 werden
bijgebouwd.
Ook daarna groeide de school nog
verder tot de 350 leerlingen die de
school nu heeft. Inmiddels komt
de aanwas van leerlingen niet
alleen uit Gijzenrooi maar ook uit
de wijken De Burgh, Tivoli,
Schuttersbosch, de Puttense dreef
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en de nieuwe Kruidenbuurt. De
verwachting is nu dat, gezien de
bevolkingsopbouw van deze
wijken, het aantal leerlingen van
De Klimboom zich zal stabiliseren
rond de 330 leerlingen.
Op het moment wordt er gebruik
gemaakt van noodvoorzieningen
om dit aantal leerlingen te kunnen
huisvesten. Door een geschil
tussen de gemeente en de
omwonenden heeft de
bouwvergunning voor verdere
uitbreiding van het schoolgebouw
vertraging opgelopen. De hoop is
echter dat er begin volgend jaar
gestart kan worden met de bouw
van nog eens 4 lokalen.
Wat voor school is De Klimboom?
De Klimboom is een voormalige
Nutsschool die nu deel uitmaakt
van de Salto (Stichting Algemeen
Toegankelijk Onderwijs) scholen in
Eindhoven. Het uitgangspunt van
de school is dat het kind zich in
een omgeving waar het zich veilig
en geaccepteerd voelt, op allerlei
gebieden kan vormen. Deze
vorming wordt breder gezien als
alleen onderwijs. Ook het
bevorderen van de zelfstandigheid,
het kritisch zijn en de sociale,
creatieve en lichamelijke vorming
zijn een onderdeel daarvan.
Wat betreft het onderwijs is de
school bezig met een
kwaliteitszorgsysteem dat bij alle
Saltoscholen wordt ingevoerd. Dit
systeem is bedoeld om op
veranderingen zo adequaat
mogelijk te anticiperen en ervoor te
zorgen dat het onderwijs bij de tijd
blijft. Onderdeel van dit systeem
zijn interne audits die de kwaliteit
van de school meetbaar moeten
maken.

Naast het reguliere onderwijs
organiseert de school vele
acitiviteiten op het gebied van o.a.
natuur, sport en cultuur. Zoals
bijvoorbeeld bezoeken aan het
Milieu Educatie Centrum of
museum, schaatsen, deelname aan
de City-run of zwemwedstrijden,
of de organisatie van een
kunstmarkt. Dit jaar wordt er zelfs
een kleutermusical opgevoerd in
het Musis Sacrum die de kinderen
van groep 1 t/m 4 instuderen
onder begeleiding van een
dansdocent. Het jubileumjaar
wordt in april afgesloten met een
grandioze eindmanifestatie in het
muziekcentrum Frits Philips.
Ouders zijn op vele manieren
betrokken bij De Klimboom.
Uiteraard om hulp te verlenen bij
de vele activiteiten of als
“leesmoeder”, maar ook meer
beleidsmatig als leden van de
Medezeggenschapsraad of
Schoolraad. De combinatie van
serieus onderwijs, een diversiteit
aan activiteiten en betrokken
ouders maken van De Klimboom
een bruisende school met een
goede sfeer.
Ieder jaar houdt De Klimboom in
maart een Open dag waar ouders
de school in werking kunnen zien.
Heeft u een kind die de komende
jaren 4 jaar wordt, kom dan gerust
eens kijken!
Corinne Angenent, namens
Basisschool De Klimboom
Sint Norbertuslaan 1
www.bs-klimboom.nl
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Bent u ingeschakeld?
De jaarlijkse actie
"tijdschakelaar" is weer van
start gegaan.
Wanneer de dagen korter worden,
blijkt dit ieder jaar weer een sein
voor het inbrekersgilde. In
tegenstelling tot wat iedereen
denkt, vinden de meeste inbraken
niet 's nachts plaats, maar in de
(vroege) avonduren.
Loop zelfs maar eens door de wijk
en als je erop let, kun je zo zien wie
er thuis is en wie niet. Het mag
duidelijk zijn dat het getrainde oog
van een inbreker dit nog
veel sneller ziet.
Gordijnen open, een klein
schemerlampje brandt en verder

alles donker. Even
aanbellen nog voor de zekerheid en
succes verzekerd.
Hoewel ik me ervan bewust ben
dat niet iedere inbraak te
voorkomen is,
kunnen we samen wel proberen
het de inbrekers moeilijker te
maken. Mijn advies is dan ook: laat
uw woning, wanneer u deze
verlaat, er zo bewoond mogelijk
uitzien. Controleer uw hang- en
sluitwerk en kijk in uw
polisvoorwaarden of u nog
voldoende bent verzekerd.
Verdachte situaties
kunt u melden op telefoonnummer
0900-8844.

1 januari 2007

HEEL DE WIJK LOOPT WARM
VOOR DE GIJZENROOISE
VENNENLOOP
Met een onderbreking van slechts
één jaar zal op Nieuwjaarsdag de
inmiddels traditionele Gijzenrooise
Vennenloop gehouden worden. Bij
uitstek de gelegenheid om
uitvoering te geven aan al die
goede voornemens die rond het
nachtelijk uur in vele huiskamers
worden uitgesproken: meer
bewegen, minder eten, niet meer
roken en matigen met alcohol. Al is
het maar gedurende dat ene uurtje
op nieuwjaarsochtend, want na de
uitbundige nieuwjaarsviering tot in
de vroege uurtjes, verzamelt zich
een groot aantal sportieve
wijkbewoners op het Buurtven om
elkaar wederom?- nieuwjaar te
wensen en om te gaan hardlopen

door onze mooie omgeving.
Iedereen is welkom. Ook nietlopers, voor een warm onthaal van
de atleten bij terugkeer van hun
sportieve prestatie of voor een fijne
wandeling; gezelligheid staat
voorop. De lengte van het parcours
is naar keuze: 3, 6 en 10 km. Leuk
om te vertellen tijdens het later op
de dag af te leggen familiebezoek
bij oma.
Bij de start -tevens finish- staat een
tafel met parasol en
kerstverlichting, alwaar thee
geserveerd wordt en er is een
magnetron waarin overgebleven
oliebollen opgewarmd kunnen
worden en natuurlijk alles wat
spontaan als “restje van gisteren”
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Wat is de actie "tijdschakelaar"?
De politie houdt in samenwerking
met de stadswachten controles op
bovenstaand onderwerp .Indien bij
de controles blijkt dat uw woning
opvalt in negatieve zin, wordt er
een brief achtergelaten met tips.
Hopelijk kunnen we zo veel leed
voorkomen.
Langs deze weg wens ik eenieder
alvast prettige feestdagen.
Ton Sweegers
Buurtbrigadier
Gijzenrooi

meegebracht wordt (worsten- en
saucijzenbroodjes?).
Voor verdere informatie kunt u
aankloppen bij een van de
initiatiefnemers en organisatoren:
Ad Molenaars,
Ad Wonders,
Bert Kerkhof,
Noud van Beckum
e-mail: n.vanbeckum@fontys.nl;
a.vanbeckum@chello.nl
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Update van het nieuwe Putten
In het Gijzenrooise Zegje van
maart 2006 is al geschreven
over de nieuwbouw in Putten.
Dit maal een huidige stand
van zaken.
Beeldkwaliteitplan
Omdat nogal wat bewoners vanuit
Gijzenrooi gaan bouwen in Putten
is er navraag gedaan bij de
gemeente. De gemeente heeft een
tekening van het gebied met de te
bebouwen kavels: de zogenoemde
transactietekening. Daarnaast is er
een syllabus met bestemmingsplan
Gijzenrooi, herziening 4de
uitwerkingsplan en de
daarbijbehorende tekening. In het
bestemmingsplan zijn de regels
beschreven ten aanzien van de
rooilijnen, goothoogte, dak(helling)
en positie van het te bouwen huis.
Wat voor ons echter interessanter
is, is het beeldkwaliteitplan Putten.
Dit beeldkwaliteitplan geeft een

“tuindorp” karakter zal krijgen.
Pleinfunctie
In het midden van Putten komt een
open ruimte, waarschijnlijk
driehoekig, die een duidelijke (nog
in te vullen toekomstige)
pleinfunctie moet gaan vervullen.
De gemeente wil straks in overleg
met de bewoners gaan kijken
welke functie deze ruimte gaat
krijgen: moeten er speeltoestellen
komen voor kleine kinderen, of
juist iets voor de oudere jeugd?
Ook denkt de gemeente dat daar
bijvoorbeeld buurtactiviteiten
georganiseerd kunnen worden
zoals bijvoorbeeld een barbecue.
Maar er werd nadrukkelijk
bijgezegd dat deze ruimte-indeling
nog niet vast staat en dat het
afhankelijk is van de wensen van
de toekomstige bewoners. Deze
open ruimte ligt aan de centrale
route door de wijk en rondom deze
ruimte worden eikenbomen
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gebouwd moeten worden. De
gemeente wil voorkomen dat aanen bijgebouwen het vrijstaande
karakter van de woningen
verstoren. Daarom wordt er ook
aangegeven waar je niet mag
bouwen.
Kemerkende elementent
Hoewel de woningen niet identiek
aan elkaar hoeven te zijn is het de
bedoeling dat er een aantal
kenmerkende elementen in de
woningontwerpen terugkomt.
De gemeente heeft daarom regels
opgesteld betreffende de
vormgeving, kleur- en
materiaalgebruik (bijvoorbeeld van
de steensoort) en de positie van de
huizen. De gevels bijvoorbeeld
moeten worden uitgevoerd in een
bedekte rode tot donkerbruine
bakstenen.
De tuin moet worden afgeschermd
door middel van beplanting. Een
stenen muur mag niet.
De oppervlakte van de kavels
variëren van 600m² tot 1400m². Dit
zou neerkomen op ongeveer 10
woningen per hectare.
Bijna alle woonstraten komen op
de centrale route uit dus deze
wordt lekker druk. Het zal een
mooie ruim opgezette wijk worden
die aan de ene kant eenheid zal
uitstralen maar genoeg variatie
heeft om het leuk te maken. De
twee huizen die er nu al gebouwd
worden, lijken dat ook al aan te
tonen.

indruk van het stedenbouwkundig
concept, de vormgeving van de
woningen, de overgang van privé –
naar openbare ruimte en de
inrichting van de openbare ruimte.
Het nieuw te bouwen Putten wordt
begrensd door de Rielsedijk,
Puttense Dreef, de wijk Gijzenrooi
en een bosperceel dat een buffer
moet vormen tussen de
woonwijken van Eindhoven en het
aangrenzende landschap. Het is de
bedoeling dat Putten een

geplaatst. Ook wordt er eventueel
een sierelement geplaatst in de
vorm van een kunstwerk en/ of
spelelement.
Vrijstaand karakter
Om de open landelijke sfeer te
krijgen, zoals de gemeente voor
ogen staat, mogen alleen
vrijstaande woningen worden
gebouwd. In het bestemmingsplan
staat aangegeven dat de woningen
6 meter vanaf de perceelsgrens

Wie meer wil weten over het
uitwerkingplan bestemmingsplan
Gijzenrooi, herziening 4de
uitwerking kan daarvoor naar de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer waar het plan onder
nummer 117884 ter inzage ligt. (Tot
welke datum is niet bekend)
Met vriendelijke groet,
Marianne Cox
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Van uw buurtpreventiecoördinator
Straat-coördinatoren

Diefstallen in onze wijk.

We zijn nog naarstig op zoek naar buurtcoördinatoren
voor alle sectoren (deze kunt u teruglezen op
www.gijzenrooi.nl).
Er hebben zich al diverse kandidaten aangemeld,
maar de meeste sectoren zijn nog altijd niet bezet. Met
diegenen die inmiddels hebben aangeven interesse te
hebben, wordt begin januari contact opgenomen om
een informatieve avond te beleggen.
Er zijn nog altijd een hoop mensen die denken dat er
veel tijd ingestoken moet worden. Dit valt reuze mee.
Een à twee avonden per jaar komen de coördinatoren
bijeen om te evalueren.
Heeft u interesse?
Schroom niet om u aan te
melden via het volgend
email-adres:
h.halajdenko@chello.nl.

Er zijn steeds meer meldingen van diefstallen in onze
wijk. Onder andere aanhangers zijn momenteel erg
gewild en ook autoradio’s kunnen beter maar uit het
zicht worden gehouden. Dat scheelt een hoop ellende
met kapotte ramen en opengebroken dashboards.
Heeft u een aanhanger op de oprit staan? Zorg dan
altijd dat er een slot op zit over de koppeling die op
de trekhaak wordt gekoppeld. Een wielklem werkt
ook zeer vertragend en als er achter de aanhanger nog
een auto wordt geparkeerd zodat het moeilijk wordt
om de oprit te verlaten, bent u al een eind op de goede
weg. Gaat u ’s-avonds weg, laat dan altijd ergens licht
branden. Anders maakt u het de inbrekers een stuk
makkelijker. In het volgend Zegje komen we nog eens
uitgebreid terug op preventieve maatregelen.
Heeft u vragen of opmerkingen over de
buurtpreventie? Neem dan contact op met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Hans Halajdenko

Gezocht: secretaris (M/V)
Taken:
Eisen:
-

ontvangen en beantwoorden post
ledenadministratie bijhouden
het bijwonen van vergaderingen en het maken van verslagen hiervan.
In bezit van een e-mail adres
Enige kennis van Word en Excel.

Wie gaat deze uitdaging aan. Er zullen veel contacten zijn met andere verenigingen
en met de gemeente.
Heeft U interesse bel dan naar Monique Elst of naar Peter Hans Unk.

Nieuwe buren?
Omdat de bewonersvereniging zoveel mogelijk
bewoners probeert te bereiken is het noodzakelijk dat
we op de hoogte zijn van nieuwkomers in de buurt.
Heeft u recentelijk nieuwe buren gekregen die van
buiten Gijzenrooi komen dan kunt u dat melden op de
website van Gijzenrooi (www.gijzenrooi.nl). Uw

nieuwe buren worden dan door een medewerkers van
de vereniging verwelkomt met een informatiepakket
over de buurt.
Nieuwe bewoners kunnen zich natuurlijk ook zelf
aanmelden via dezelfde website.
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