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Oproep van
Bewonersvereniging Gijzenrooi
Op maandagavond 2 april 2007 houdt Bewonersvereniging Gijzenrooi haar
Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de Jaguar aan de
Jaguarstraat 1. Alle leden van Bewonersvereniging Gijzenrooi zijn van harte
welkom.

Paaseieren
zoeken!
Algemene
ledenvergadering
2 april
Nieuwe
activiteitenagenda
Senioren in
Stratum
beleidsplan
bestuur
jaarverslag
2006
Spilcentrum
Burghplan
Ondernemers
in Gijzenrooi

De vergadering begint om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 22.00 uur
eindigen.
Meer info op pag. 4.

Ook dit jaar wordt de traditie voortgezet:

Paaseieren zoeken
Op paaszaterdag 7 april organiseert de activiteitencommissie weer het traditionele
Paaseieren zoeken voor de kinderen van onze wijk. We verzamelen om 10.30 uur op
het Buurtven (hoek Schaapsloopven / Eijerven) en vertrekken van daaruit met de
paashaas naar de zoekplaats om eieren te zoeken. Deelname is gratis. Wel moeten
alle kinderen bij aankomst op het Buurtven even geregistreerd worden. Ze krijgen
dan een kaartje waarmee ze na afloop van het zoeken een leuke attentie mee naar
huis krijgen. Alle kinderen kunnen weer met
de gevonden eieren lootjes verdienen,
waarmee leuke prijzen te winnen zijn in de
loterij die direct na afloop wordt gehouden.
Dus, hoe meer eieren je vindt, hoe meer kans
op een prijs.
Voor ieder kind is er een bekertje ranja en voor
de ouders een kop koffie.
Als het weer net zo gezellig wordt als de
afgelopen jaren belooft het een leuke ochtend
te worden, dus kom met je ouders naar het
Buurtven en help de paashaas zoeken op zijn
geheime zoekplek.
Mariëtte Mooren en Monique Elst
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Welzijn Eindhoven
houdt senioren in
Stratum in beweging.
Bent u ouder dan 55 en heeft u zich voorgenomen om
in 2007 goed in beweging te komen/blijven? Dan
nodigen wij u uit om geheel gratis een proefles te
komen nemen bij één of meer van de hieronder
genoemde MBvO groepen in Stratum. MBvO staat
voor Meer Bewegen voor Ouderen. Het
activiteitenaanbod van het MBvO bestaat uit:
gymnastiek, dansen en seniorfit. Ook vindt u in bijna
elk stadsdeel wel een MBvO-groep die speciaal
bedoeld is voor allochtonen.
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Gymnastiek (kosten €17,75 per kwartaal)
Wanneer?
Waar?
Maandag 15.00-16.00 uur
Burghplan, Fabritiuslaan 28
Dinsdag 15.45-16.45 uur
Zuid-Wester, Cyclamenstraat 1
Dinsdag 10.00-11.00 uur
De Wilgenhof
11.00-12.00 uur
De Wilgenhof
Dansen (kosten €17,75 per kwartaal)
Wanneer?
Waar?
Maandag 15.45-16.45 uur
Zuid-Wester, Cyclamenstr. 1
Dinsdag 09.30-10.30 uur
’t Akkertje, Heezerweg 452
Seniorfit: (kosten €26,40 per kwartaal)
Wanneer?
Waar?
Donderdag 9.00-11.00 uur (inclusief pauze) In Sporthal Tivoli
Gymnastiek voor allochtone vrouwen (kosten €17,75 per kwartaal)
Wanneer?
Waar?
Woensdag
14.45-15.45 uur
De Jaguar, Jaguarstraat 2

Voor verdere informatie kunt u bellen naar 219 33 00 en
vragen naar Anja Alink.

Leeftijd:
........jaar Jongen / meisje
Ik zou komen
Ja / nee
Ideeën / wensen:
1:...............................................................................
2:...............................................................................
3:...............................................................................
4:...............................................................................
5:...............................................................................

Kennismaken met……….. Trees Kiljan
De kandidaat secretaris van de
wijkvereniging is zich aan het
warmlopen. Het gaat om Trees
Kiljan, sinds 15 jaar inwoner van
onze wijk. Namens de rest van
Gijzenrooi ging een nieuwsgierig
Zegje bij haar op bezoek voor een
kennismakingsgesprek. Een kort
verslag.
Al pratende blijkt dat Trees heel
wat van de wereld heeft gezien. Ze
vertelt geboren en opgegroeid te
zijn op de Antillen. “Mijn vader
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werkte bij de Esso raffinaderij op
Aruba, vandaar”. Op de vraag of
ze niet terugverlangt naar het
klimaat daar, antwoordt ze: “Ach
ja, de tropen hè? Dertig graden in
januari”. Trees en haar man zijn
iedere paar jaar nog wel enkele
weken in de Caribische
gebiedsdelen te vinden. “Het
blijven toch je wortels, nietwaar?”
Trees is indertijd naar Nederland
gekomen voor haar opleiding tot
apothekersassistent. Na die

opleiding heeft ze
achtereenvolgens in Eindhoven,
Breda en weer in Eindhoven
gewerkt. Het bevalt nog steeds
goed om apothekersassistent te
zijn. Ze werkt bij een apotheek ‘in
een monumentaal pand in
Woensel’.
Trees is zich gaandeweg al aan het
oriënteren op het werk van de
secretaris. “Ik ben al eens bij een
overleg en ik doe wat klusjes”.
>>
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Op de vraag hoe ze zo bij de wijkvereniging terecht is
gekomen vertelt ze in eerste instantie geïntroduceerd te
zijn door een overbuurvrouw. Haar drijfveer? “Ik woon
heel plezierig in Gijzenrooi en dit is een aardige manier
om vorm te geven aan mijn betrokkenheid bij de wijk.
Bovendien wil ik zo nog meer mensen in de buurt te leren
kennen”.
Na afloop van het gesprek hebben we in Trees’ achtertuin
nog een foto gemaakt, met enig wantrouwen
gadegeslagen door haar twee katten. “Deze is al 14 jaar
oud”, verklaart Trees. “Er zijn momenten dat ik denk dat
ze het noorden een beetje aan het kwijtraken is”.
De conclusie van het Zegje: die kat is misschien af en toe
een beetje ‘van de wap’, onze kandidaat secretaris is dat
bepaald niet. Het is dan ook met vertrouwen dat we hier
verslag doen van haar voordracht als bestuurlid van de
wijkvereniging.

Volop te beleven in 2007
Ook in 2007 zullen wij, als
activiteitencommissie, een
aantal leuke, sportieve,
gezellige activiteiten
organiseren. Naast vier
bekende succesnummers
hebben we ook weer twee
oude bekenden van stal
gehaald.

avond zou verdeeld kunnen
worden in twee delene. Het eerste
deel van bijvoorbeeld 19.00 uur tot
21.00 uur voor de lagere school
jeugd van 8 tot 12 jaar en het
tweede deel voor de middelbare
school jeugd van 12 tot 15 jaar. Dit
tweede deel zou dan van 21.00 uur
tot 23.30 uur kunnen duren.
Natuurlijk is er een DJ voor de
muziek.

Het programma ziet er voorlopig
als volgt uit:
7 april
30 april
10 juni

16 of 23 sep.
11 november
25 november

Paaseieren zoeken
Koninginnedag
Fietstocht met
lunch, borrel of
BBQ
Zeskamp
Lampionnenoptocht
Sinterklaas

Kinderdisco: oproep voor
kinderen uit Gijzenrooi
Verder denken we na over de
mogelijkheid een kinderdisco te
organiseren. We denken zelf aan
een avond in bijvoorbeeld ’t
Akkertje of het Wirogebouw. De

We zijn erg benieuwd of jullie
(kinderen uit Gijzenrooi) dit leuk
zouden vinden. Vandaar dat we
jullie vragen naar jullie ideeën voor
zo’n discoavond en naar jullie
belangstelling. Je hoeft je dus nog

niet op te geven, maar kunt door
middel van het strookje op pag. 2
wel vertellen of je zou komen als
het door zou gaan en wat je op
zo’n avond leuk zou vinden. Vul
dus allemaal het strookje in en
lever het in bij een van de leden
van de activiteitencommissie (de
adressen vind je achter in dit
Zegje).
Je vindt dit strookje ook op de
website van de vereniging
www.gijzenrooi.nl. Als je het
makkelijker vindt om het daar in te
vullen, kan dat natuurlijk ook.
Allemaal reageren dus!!!
Vrijwilligers
Tot slot vragen we nog maar eens
naar buurtbewoners die het leuk
vinden om onze gelederen te
komen versterken. Vind je het leuk
om per jaar één of twee activiteiten
mee te organiseren, meldt dit dan
bij één van ons (adressen en
telefoonnummers achterin). We
kunnen jouw hulp goed gebruiken.
Tot snel ziens,
De activiteitencommissie
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De agenda voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit::
o Opening en vaststelling agenda
o Mededelingen
o Notulen 5 april 2006 (zie Zegje nr. 53, juni 2006)
o Buurtpreventie : Ton Sweegers (buurtbrigadier)
o Jaarverslag 2006 van de voorzitter
o Bestuurswisseling: aftreden bestuurslid Monique Elst; als nieuwe secretaris wordt voorgesteld Trees Kiljan
o Beleidsplan april 2007 - april 2010
o Financieel jaarverslag 2006, verslag kascommissie 2006, benoeming kascommissie 2007 en begroting 2007.
o Toelichting commissies communicatie, activiteiten en belangenbehartiging
o Rondvraag
o PAUZE
o Presentatie gegeven door de heer Ton van Schaik, voorzitter bewonersplatform Stratum : WONEN OF
LEVEN IN GIJZENROOI.
Is het wonen in Gijzenrooi wel goed genoeg, of is er meer nodig om Gijzenrooi bewoonbaar te doen zijn? Hoe
zou het wonen in onze wijk er uit zien, zonder enige voorziening in de nabije omgeving? Ingegaan wordt op de
bedreigingen en kansen van vitale - maar in Gijzenrooi zelf onbrekende - maatschappelijke functies (onderwijs,
kinderopvang, detailhandel, cultuur, ouderenzorg enz.) in de aangrenzende omgeving van Gijzenrooi. Moeten
we er iets mee, kunnen we er iets mee, of hebben we er niets mee?
Wilt u de notulen van de vorige vergadering teruglezen? Kijk dan in het Gijzenroois Zegje nummer 53 van juni
2006 of op www.gijzenrooi.nl
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Ter informatie treft u hieronder het beleidsplan
van het bestuur aan.
Beleidsplan bestuur
Looptijd: april 2007 tot april
2010
Inhoud
1.
Inleiding
2.
Schets van Gijzenrooi
3.
Visie
4.
Doelstelling
5.
Werkwijze
6.
Problemen en wensen
7.
Financiën en subsidie
8.
Communicatie en inspraak
9.
Bestuur, commissies en
besluitvorming
10.
Samenwerking en relaties
11.
Evaluatie beleidsplan
12.
Publicatie
1. Inleiding
Het beleidsplan wordt voor een
periode van 3 jaar vastgesteld door
het bestuur. Dit beleidsplan loopt
van april 2007 tot april 2010. In het
beleidsplan wordt het te volgen
beleid op hoofdlijnen vastgesteld
door het bestuur. Het beleidsplan
dient als presentatie naar de leden
en maakt onderdeel uit van de PR
van de Bewonersvereniging.
2. Schets van Gijzenrooi
De buurt Gijzenrooi ligt in de wijk
Putten in het stadsdeel Stratum van
Eindhoven. Gijzenrooi als
woonwijk bestaat sinds 1989. De
ligging van de buurt is uniek te
noemen. Enerzijds grenst de buurt
aan een uitgebreid natuurgebied
met volop wandel- en fietspaden,
anderzijds grenst Gijzenrooi aan
een zogenaamde impulsbuurt.
Deze unieke ligging stelt aan ons zowel aan de individuele bewoner
als aan de bewonersvereniging verschillende eisen. Immers, waar
wij aan de ene kant zorgvuldig en
met respect met het aangrenzende

natuurgebied moeten omgaan,
vragen onze buren aan de andere
kant om respect, tolerantie en
samen-werking waar dit mogelijk
is.
Gijzenrooi telt 769 woningen. Het
contingent bestaat uit bungalows,
twee onder één kapwoningen,
vrijstaand geschakelde woningen,
huizen in een rij en uit
seniorenwoningen. Op twee
markante punten in de wijk staat
een zogenaamde "urban villa" met
7 appartementen. Dit is tevens de
enige hoogbouw in Gijzenrooi. De
woningen in Gijzenrooi bestaan
voor het grootste deel uit
koopwoningen, particuliere bouw
en voor een kleiner deel uit vrije
sector huurwoningen. Bij de entree
van de buurt is een school voor
speciaal onderwijs "De reis van
Brandaan". Er is een regelmatige
busverbinding met het centrum. Er
zijn geen speciale
buurtvoorzieningen zoals een
buurthuis of winkels. Het lag in de
bedoeling dat medio 2002 een
kinderdagverblijf werd gebouwd
aan het Bunderkensven. Door het
terug vallen van de economie heeft
de toekomstige eigenaar van het
kinderdagverblijf afgezien van de
bouw. In het bestemmingsplan is
deze locatie nog wel beschikbaar
voor een gebouw, wat het
algemene nut moet dienen. In
Gijzenrooi zijn een tandartspraktijk
en een dierenarts gevestigd. Helaas
is de tot eind 2006 gevestigde
huisartsenpraktijk verhuisd uit
Gijzenrooi naar een groepspraktijk
in de Lidwinastraat.
Op de grens van Gijzenrooi met
Tivoli ligt de "Beestenboel", een
kinderboerderij met allerlei dieren
die beheerd wordt door een
enthousiast vrijwilligers echtpaar.

Ongeveer midden in Gijzenrooi ligt
een grote speelvoorziening. De
inrichting is indertijd in
samenspraak met de vereniging en
de direct omwonenden tot stand
gekomen. Elders in Gijzenrooi zijn
nog enkele kleinere
speelvoorzieningen.
Aan het Bunderkensven is in 2005
een voetbalveld en een klein
basketbalveldje met een basket
gerealiseerd voor kinderen > 6 jaar.
Volgens de afdeling Onderzoek en
Statistiek van de gemeente
Eindhoven woonden er op 1-1-2006
in onze buurt 2191 bewoners: 315
kinderen van 0 tot 9 jaar, 208
kinderen van 10 tot 14 jaar, 148 van
15 tot 19 jaar, van 20 tot 49 jaar 903
en 617 bewoners ouder dan 50 jaar.
Gezien deze aantallen lijkt het voor
de hand te liggen om aandacht te
hebben voor deze groepen en daar
waar sprake is van verschillen in
speel- of recreatiebehoeften deze te
creëren. In Gijzenrooi woont jong
en oud samen. Eén ding hebben zij
gemeen met elkaar: behoefte aan
sociaal contact en aan een plek
waar het plezierig en veilig wonen
is.
3. Visie
De bewonersvereniging Gijzenrooi
is een dynamische vereniging met
een vastgestelde
organisatiestructuur.
De vereniging streeft een zo groot
mogelijke inspraak na in zaken die
de buurt betreffen bij de
gemeentelijke en andere instanties.
Zij werkt aan een goed en leefbaar
sociaal klimaat in de buurt met
behulp van een grote participatie
van de 635 leden.

>>
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Door een positieve en duidelijke
presentatie van de vereniging moet
het lidmaatschap voor alle
bewoners haast vanzelfsprekend
zijn. Het bestuur met de leden van
de commissies zijn zich -evenals de
actieve leden- ervan bewust dat zij
de leden vertegenwoordigen.
4. Doelstelling
Ons doel is om van Gijzenrooi een
buurt te maken waar het voor alle
bewoners (zowel jong als oud) een
fijne buurt is om in te wonen, een
buurt waar voldoende
speelmogelijkheden zijn en waar
bewoners zich veilig kunnen
voelen. Een wijk die uitnodigt om
te spelen, om doorheen te
wandelen en waar het openbaar
groen een plezier is om naar te
kijken. Dit doel willen we bereiken
door een goede samenwerking met
het stadsdeelteam Stratum, andere
instanties en de naastliggende
buurtverenigingen. De belangen
van de leden - mits deze het
algemeen belang dienen - zullen
actief behartigd worden.
Vanzelfsprekend wordt er tevens
een actief appèl gedaan op de
betrokkenheid en de inzet van de
leden.
5. Werkwijze
Het bestuur en de commissieleden
zetten zich actief in voor de
vereniging en verbinden zich aan
de doelstelling. Hoewel we er van
uitgaan dat mensen dat vrijwillig
doen, heeft dit geen vrijblijvend
karakter. Immers men mag op ze
rekenen. De leden worden van alle
ontwikkelingen binnen Gijzenrooi
op de hoogte gehouden en zij
weten waar en bij wie zij ideeën en
andere zaken kunnen aandragen.
Deze ideeën en andere
opmerkingen worden in elke
bestuursvergadering besproken en
Het Gijzenrooise Zegje pagina 6
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de initiatiefnemers hiervan krijgen
binnen enkele weken persoonlijk
bericht. Nieuwe bewoners krijgen
een duidelijk beeld van de
vereniging d.m.v. een
welkomstpakket dat persoonlijk
aangereikt wordt. Binnen de
vereniging functioneren drie
commissies, de commissies
Activiteiten, Belangenbehartiging
en Communicatie. Elke commissie
maakt jaarlijks een plan. Deze
concrete plannen komen tot stand
door inbreng en actieve participatie
van de commissieleden en een
groot aantal vrijwilligers. Jaarlijks
worden deze plannen geëvalueerd
en worden er weer nieuwe plannen
voor de komende periode gemaakt.
Er wordt optimaal gebruik
gemaakt van gemeentelijke
subsidies. Bij ideeën die kunnen
leiden tot veranderingen in de
directe woonomgeving krijgen de
leden vanzelfsprekend inspraak.
Het algemeen belang staat echter
voorop, maar natuurlijk zal bij het
voorleggen van plannen die de
woonomgeving raken het
individueel belang van de
omwonenden zorgvuldig
meegewogen worden.

signalering en vragen van leden tot
stand gekomen) De voornaamste
onderwerpen die op dit moment
aandacht vragen zijn:
· Het onderhoud van het openbaar
groen
· Buurtpreventie: in 2006 is de
buurt Gijzenrooi gestart met
buurtcoördinatoren. De
vereniging is nog opzoek naar een
aantal van hen.
· Het beginnende vandalisme o.a.
het beschadigen van
straatmeubilair.
· De verkeerssituatie zowel in
Gijzenrooi als in direct
omliggende buurten
De voornaamste wensen zijn:
·
Behoud en verbeteren van
de voorzieningen zoals
basisscholen en winkels in
omliggende wijken.
·
Meer speelvoorzieningen
·
Aandacht voor een veilige
verkeerssituatie (drempels,
handhaven van 30 km
zone), zowel in de buurt
Gijzenrooi als in
aansluitende buurten.
·
Een goede communicatie
met de Gemeente en het
stadsdeelteam Stratum

6. Problemen en wensen
Aangezien Gijzenrooi geen
voorzieningen kent zoals
basisscholen en winkels, is het van
belang dat de vereniging zich inzet
en zich bemoeit met
ontwikkelingen in omliggende
wijken over deze voorzieningen.
Dit kan zij doen door
bijeenkomsten van het
bewonersplatform Stratum bij te
wonen en hierin actief mee te
spreken. Bovendien is een contact
met omliggende buurtverenigingen
van belang, zodat er bekend wordt
wat de ontwikkelingen zijn
aangaande deze voorzieningen.
(Onderstaande lijstjes zijn d.m.v.

De genoemde zaken worden
meegenomen door de verschillende
commissies en vertaald in een
werkplan voor het komende jaar.
7. Financiën en subsidie
Er wordt zorgvuldig
omgesprongen met de
gemeenschappelijke gelden.
Jaarlijks wordt een financieel
verslag opgemaakt en vindt
controle plaats van de boeken door
de kascommissie. Elke commissie
en het dagelijks bestuur maakt een
begroting van de verwachte
uitgaven. Deze begrotingen
worden door het bestuur
goedgekeurd. vervolg op pag. 11
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De Lof der
Zotheid,
ofwel: alles
staat op z’n
kop!

Laatst zag ik een tafereeltje dat
me uiterst aangenaam trof, beste
lezer. Het gaf me het plezierige
gevoel van: ‘Ja, zo kan het dus
ook’. In een Gijzenrooise voortuin
zag ik een bordje. Daarmee
wordt op lichtvoetige wijze aan
de voorbijgangers gevraagd om
te zorgen dat hun hond ‘het’ niet
op de stoep doet.
Ik word hier zo blij van. Hier

wordt positieve actie bedreven.
In plaats van te gaan klagen en
zeuren, een neuzelgroep van
slachtofferlyriek ophoestende
gedupeerden op te richten of een
jurist in de arm te nemen, wordt
hier ‘de knipoog’ als werkvorm
gehanteerd. Een ware
verademing.
Die milde humor past goed bij
het moment waarop ik dit stukje
schrijf. Het is de week van
Carnaval. De humor ligt op straat
en de wereld staat even op z’n
kop. Op een avond, dwarrelend
door de stad, zie ik een buikige

zestiger, vermomd als zuigeling.
Hij laat zich koekjes voeren door
een wondermooie dame van
hooguit half zijn leeftijd. Zij is
gehuld in hoge laarzen en een
jurkje met tijgermotief.
Mijn gedachten dwalen weg van
dat lieflijk tafereeltje. In mijn
verbeelding komen die twee
elkaar volgende week weer
tegen, gewoon op het werk. Dan
botert het niet meer zo best
tussen hen. Misschien is hij haar
baas. Gewoontegetrouw zal hij
haar weer afblaffen. Hij is
immers al jarenlang vergeten dat
vriendelijkheid niets kost en
zoveel oplevert.
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het overschot aan stalmest uit
het westen, alsmede ‘der
steedelingen drek’ naar de
zandgronden van Oost Brabant
en Drenthe vervoerd. Op de
schamele bedrijfjes daar had de
agrarische bevolking het namelijk
hard te halen, mede door een
tekort aan dat ‘bruine goud’.
Voor de filosofisch ingestelde
beschouwer illustreert het
vriendelijke bordje in een
Gijzenrooise voortuin een totale
omkering in de beleving. In het
kielzog van de uitvinding van de
kunstmest, nog geen honderd
jaar geleden, is het
spreekwoordelijke Goud der
Aarde verworden tot iets vies;
verzoeke vriendelijk om elders te
deponeren, ja?

Of wie weet is het omgekeerd:
zij is zijn leidinggevende, maar
hij kan dat niet aanvaarden. Diep
van binnen weet hij dat hij haar
snelheid van denken en
flexibiliteit niet meer kan
evenaren. In plaats echter van
dat onder ogen te zien en te
aanvaarden als de loop der
dingen, stookt hij liever achter
haar rug de afdeling tegen haar
op.

Wat kunnen we nu van dit alles
leren? Wel, iets heel aardigs,
denk ik. Je manier van kijken
bepaalt je beleving. Verander je
manier van kijken en je hebt
ineens iets heel anders bij de
hand. Zuigeling of kantoortiran,
poep of goud, het is maar hoe je
er naar kijkt.

Hoe het ook zij: nu is het
Carnaval. Hij eet uit haar hand
en ze zijn allebei gelukkig. Is de
zuigeling nu zijn ware gedaante,
of juist die monkelende
werknemer? Niemand die het
weet en zo hoort het ook, dat is
de kracht van Carnaval.
(Waarschijnlijk overigens is het
allebei, alleen niet tegelijkertijd).

In dat licht bezien voel ik een
baaierd aan nieuwe kansen in mij
opwellen. Het voorjaar nadert en
ik kan mijn leven een keur aan
ongedachte mogelijkheden
geven, alleen maar door mijn
manier van kijken te veranderen.
Sjokkend de winter uit of
huppelend de lente tegemoet.
Het heet allebei ‘Maart’, maar het

De wereld staat op z’n kop, zei
ik. Nog geen honderd jaar
geleden heette poep nog ‘mest’
en had het de bijnaam ‘het Goud
der Aarde’. Door ons land voeren
speciale schepen. Daarmee werd

is een heel andere
……..of
………of misschien wel
Gijsz.
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van steeds actiever wordende
leden.

2006, een levendig jaar voor de bewonersvereniging Gijzenrooi
Na het geslaagde jaar 2005 was 2006 een jaar met animo van velen om
zich in te zetten voor behoud van een goed leefklimaat in onze wijk
Gijzenrooi.
a.
Het bestuur van de BG heeft in de afgelopen twee jaar twee
vacatures direct kunnen invullen en ook een reeds langer
bestaande vacature werd opgevuld. Ook de Commissie
Communicatie vond na vertrek van enkelen weer nieuwe mensen,
die de taken over wilden nemen. Actieve leden in de Commissie
Activiteiten nemen steeds meer zelfstandig de verantwoordelijkheid op zich voor het goed verlopen van de, voor
de sociale cohesie in de wijk, belangrijke activiteiten.
b.
De communicatie met de Gemeente Eindhoven is weer op gang
gekomen.
c.
Mede door deze communicatie heeft de Commissie
Belangenbehartiging weer gunstige vooruitzichten op de
effectiviteit van haar werk.
d.
Het preventief letten op de veiligheid in Gijzenrooi wordt door
het streven naar meer straatcoördinatoren in het kader van
buurtpreventie geïntensiveerd. Met buurtbrigadier Ton Sweegers,
namens de politie is een goed contact opgebouwd. Ton verving
Dirk van Vooren die nu werkzaam is in andere wijken.
e.
Het netwerk van de BG wordt uitgebreid met leden van
bewoners(buurt-)verenigingen van omringende maar ook verder
weg liggende wijken in Eindhoven. Het is van belang om goed op
de hoogte te blijven van ontwikkelingen buiten onze wijk omdat
Gijzenrooi een wijk is met nauwelijks openbare voorzieningen.
Hierbij helpt een goed contact met het bewonersplatform Stratum.
verbeterd systeem voor de
a. Bestuur
ledenadministratie opgezet.
Het bestuur verheugde zich in de
Communicatie: deze commissie
komst van Trees Kiljan, die tijdens
geeft het Zegje uit en onderhoudt
de A.L.V. op 2 april a.s. in De
de website : www.gijzenrooi.nl,
Jaguar als onze beoogde secretaris
waarop alle data van de
wordt voorgesteld. Monique Elst,
vereniging, de Zegjes en
die ons als secretaris op zo
belangrijke wetenswaardigheden
vakkundige en geanimeerde wijze
zoals bijvoorbeeld het beleidsplan
de afgelopen jaren heeft geholpen,
neemt afscheid van die functie. Het 2007-2010 worden vermeld. Dit
plan wordt in de komende A.L.V.
is zeker een teken van animo voor
met de leden afgestemd. Ook
het werk van de BG dat we na het
verzorgt deze commissie het
vertrek van de vorige penningwelkomstpakket voor nieuwe
meester en nu de secretaris
bewoners, waarvoor nu een
aansluitend nieuwe vrijwilligers
handige aanwijzing op de website
voor beide functies hebben
is verschenen. En uw mening kunt
gevonden. Bovendien is vorig jaar
u kwijt in de forumrubriek op de
Els Segers ons bestuur komen
site. Activiteiten: deze worden
versterken in de Commissie
compleet met foto’s beschreven in
Belangenbehartiging. Verder werd
het Zegje. Marc Melters organiseert
met behulp van Henk Lingers van
deze activiteiten en heeft veel hulp
de Commissie Communicatie een
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b. Communicatie met de
Gemeente Eindhoven
Vanaf begin september jl. is er weer
een contactmogelijkheid met de
gemeente Eindhoven in de persoon
van Frank van den Tillaard. Hij is
gebiedsbeheerder voor Gijzenrooi
binnen het stadsdeelteam Stratum.
In principe loopt de communicatie
met de heer Van den Tillaard – zo
is afgesproken – via Els Segers.
c. Commissie belangenbehartiging
Bovengenoemde verbetering van
de communicatie met de gemeente
Eindhoven heeft er toe geleid dat
met name de Commissie Belangenbehartiging via haar lid Els Segers
met de gebiedsbeheerder Frank
van den Tillaard met enige
regelmaat contact heeft over in
genoemde Commissie lopende
zaken. Els heeft zelfs al met
meerdere leden van Belangenbehartiging over deze zaken met
Frank van den Tillaaard overlegd.
Onder meer over de verkeerssituatie op Diepmeerven,
Bunderkensven en Kannunikensven, maar ook die op de St.
Bonifaciuslaan. Verder is er een
door de gemeente Eindhoven
aangedragen rapport “Graslanden
Gijzenrooi” ter verbetering van de
natuurwaarde van percelen aan
Eendenven en Kannunikensven
zonder dat daardoor problemen
zouden ontstaan door wateroverlast in woningen besproken.
De vloeiweidegroep heeft al een
advies naar de gemeente
Eindhoven gestuurd, maar een
afgerond advies van onze
bewonersvereniging is er nog niet.
Er spelen ook andere zaken zoals
de zorg voor de speelvoorzieningen en recent de geplande
kap (voor beheer en onderhoud) in
de bosgordel Gijzenrooi-Riel.
>>
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De vloeiweidegroep heeft al een
advies naar de gemeente Eindhoven
gestuurd, maar een afgerond advies
van onze bewonersvereniging is er
nog niet. Er spelen ook andere
zaken zoals de zorg voor de
speelvoor-zieningen en recent de
geplande kap (voor beheer en
onderhoud) in de bosgordel
Gijzenrooi-Riel.
d. Veiligheid
In het kader van de Buurtpreventie
geven de straatcoördinatoren o.l.v.
Hans Halajdenko de hen door
bewoners aangereikte (digitale) gele
kaarten (zie Zegje 53 van juni 2006)
door aan de politie. Daarvoor wordt
contact onderhouden met onze
nieuwe buurtbrigadier Ton
Sweegers. Het is van belang, dat er

meer straatcoördinatoren verspreid
wonend over Gijzenrooi komen en
bovengenoemde coördinatoren
proberen deze ook te werven.
Wellicht zijn er bewoners van
Gijzenrooi die ook andere taken
hebben voor de BG, die dit erbij
willen doen. Het gaat hier om
oplettendheid en doorgeven van de
van de bewoners verkregen
(digitale) kaart aan de politie.
e. Netwerk met andere
bewonersverenigingen
Contacten zijn er met Tivoli
(bijvoorbeeld voor de organisatie
van de jaarlijkse
kerstboomontsteking), maar ook
met De Burgh, Hanevoet en de
Sintenbuurt. We kunnen van elkaar
leren over de aanpak van

SPIL-centrum
Burghplan
Op weg naar de Albert Heijn aan de Sint Petrus
Canisiuslaan is u vast opgevallen dat er aan deze
straat een nieuw gebouw is verrezen met de
geheimzinnige aanduiding SPIL-centrum.
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gelijksoortige problemen. Via het
bewonersplatform Stratum, dat met
enige wethouders al enkele
bijeenkomsten in het Wirogebouw
organiseerde en dat in 2007 vaker
wil doen, blijven we op de hoogte
van de ontwikkelingen in Stratum.
Dit is voor Gijzenrooi als wijk
zonder openbare voorzieningen van
belang. Op de A.L.V. zal de
voorzitter van dit
bewonersplatform, de heer Ton van
Schaik (ook lid van de BG) ons
hierover nader informeren.

Met vriendelijke groeten,
Peter Hans Unk
Voorzitter Bewonersvereniging
Gijzenrooi

betrokkenheid van het team, het leerlingvolgsysteem
en het zorgoverleg.
Korein Kinderplein tenslotte biedt professionele
kinderopvang die net zo leuk is als bij opa en oma of
buurvrouw en bovendien pedagogisch verantwoord,
veilig en betaalbaar is.
Maar SPIL-centrum Burghplan is meer dan een
basisschool, een peuterspeelzaal en kinderopvang. Het
gebouw krijgt namelijk op termijn ook een

SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren en is een
samenwerking tussen de peuterspeelzaal PeuterPlaza
Burghplan, de basisschool Beppino Sarto en de kinderen buitenschoolse opvang Korein Kinderplein.
De samenwerking biedt kinderen de mogelijkheid zich
in een prettige en veilige speel- en leeromgeving op
een natuurlijke manier te ontwikkelen.
Jeugdgezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en
schoolmaatschappelijk werk zijn op afroep
beschikbaar.
PeuterPlaza Burghplan is een uitdagende speelplek
voor peuters. Net zoals de basisschool Beppino Sarto
werkt PeuterPlaza volgens Kaleidoscoop, een methode
die zich richt op een brede ontwikkeling van kinderen.
De onderwijsinspectie was in haar rapport van 2005
over de basisschool Beppino Sarto positief over de
kwaliteitszorg, het leerstofaanbod en de sfeer in de
klas. Ook roemde de inspectie het enthousiasme en de

buurtfunctie. Het is een plek waar in de toekomst
bijvoorbeeld ook cursussen kunnen worden gevolgd.
Het SPIL-centrum wordt de spil van de wijk.

Het Gijzenrooise Zegje pagina 9

het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Jaargang 16,

>>
Er wordt gebruik gemaakt van
gemeentelijke subsidies zoals die
gebruikelijk is voor het
functioneren van de vereniging.
Tevens wordt jaarlijks het
buurtbudget aangevraagd.
Vanaf 2006 is de jaarlijkse
contributie opgetrokken naar €2.50
per jaar. De verhoging van de
contributie was noodzakelijk i.v.m.
zich steeds verder terugtrekkende
overheid (vermindering subsidies).
Indien nodig zal het bestuur een
nieuwe contributie voorstellen
tijdens de ALV. De hoogte van de
contributie zal door de ALV
goedgekeurd moeten worden. Deze
contributie wordt eens per twee
jaar persoonlijk bij de leden
opgehaald.
8. Communicatie en inspraak
Het Gijzenrooise Zegje dat 4x per
jaar verschijnt, blijkt behalve een
goed gelezen blad ook een bron
van informatie te zijn. De website
www.gijzenrooi.nl wordt
regelmatig bezocht.
Voor een bewonersvereniging is de
communicatie met de leden van
essentieel belang.
Wij nodigen daarom de leden
voortdurend uit om hun wensen en
ideeën te vertellen en mogelijke
oplossingen voor problemen aan te
dragen. Ideeën worden
aangedragen op

bestuur@gijzenrooi.nl of anderszins
bij het secretariaat ingeleverd.
De vereniging zal,met behoud van
de verenigingsdoelstelling, dan ook
alle mogelijke moeite doen om met
ieders wens rekening te houden. In
de bijlage is het
communicatieschema te vinden dat
in de vereniging gehanteerd wordt.
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering wordt dit
beleidsplan, dat door het Algemeen
bestuur vastgesteld is,
gepresenteerd en uitgereikt evenals
de concrete werkplannen van de
commissies. Alle gepresenteerde
plannen moeten kunnen rekenen
op goedkeuring door het algemeen
bestuur en de algemene
vergadering.
9. Bestuur, commissies en
besluitvorming
Het algemeen bestuur bestaat uit 9
leden. Besluiten in de
bestuursvergadering kunnen alleen
worden genomen bij een minimale
aanwezigheid van 3 leden van het
algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur vergadert
ongeveer 7x per jaar, het dagelijks
bestuur vergadert frequenter. Alle
vergaderingen kunnen als
toehoorder bijgewoond worden
door de leden. De agenda en de
notulen zijn voor de leden bij het
secretariaat ter inzage beschikbaar.
De commissies vergaderen
minimaal 4x per jaar. De notulen
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van deze vergaderingen worden bij
het secretariaat gearchiveerd en
zijn eveneens voor de leden
beschikbaar.
De algemene ledenvergadering
vindt jaarlijks in april plaats.
Datum, jaarverslag en agenda zijn
tijdig bij de leden bekend.
10. Samenwerking en relaties
Met de gemeente, het
stadsdeelteam Stratum en de
politie wordt waar nodig
samengewerkt. Op verzoek is een
bestuurslid aanwezig bij andere
organisaties zoals b.v. Loket W
wanneer zij zich inzetten voor een
bepaalde doelgroep zoals de
senioren in onze wijk. Bij
contactpersonen van het
bewonersplatform Stratum en de
wijkraad senioren Stratum wordt
informatie opgevraagd omtrent
voor onze bewonersvereniging
belangrijke feiten en
ontwikkelingen. Met naastliggende
bewonersorganisaties is indien
nodig contact.
11. Evaluatie beleidsplan
Elk jaar wordt het beleidsplan
geëvalueerd en zo nodig aangepast
aan de gewenste situatie.
12. Publicatie
Dit beleidsplan is zo nodig ook
beschikbaar bij het secretariaat.
Eindhoven, 29 januari 2007

Nordic walken
Ik zou graag een keer in de week gaan Nordic walken. In
mijn eentje vind ik dit niet prettig. Zijn er mensen die ook
een Nordic Walk cursus hebben gevolgd en samen met mij
zouden willen wandelen? Lijkt me gezellig. Voel je hier
iets voor, neem dan contact op:
Jannie Hartman
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Ondernemers in Gijzenrooi.
Een rubriek van interviews met in Gijzenrooi gevestigd ondernemers.
Hallo, ik ben Anita Halajdenko en
ben nu alweer ruim 3 jaar
werkzaam als
voetverzorger/pedicure
In onze wijk Gijzenrooi. De naam
van mijn praktijk is PESCURA
(latijns voor, pes=voet en
cura=zorg)
Ik ben werkzaam vanuit mijn eigen
praktijkruimte, garage die tot
praktijkruimte is omgebouwd.
Voeten!! Zie je sommige denken of
vragen: is dat niet vies………..?
Nee er is niets vies aan voeten,
voor ons als voetverzorger/
pedicure is het iedere keer weer
een bevestiging wat een fijn werk
wij hebben. Vaak is de eerste
kennismaking doordat er
pijnklachten zijn en men is
doorverwezen door de huisarts,
verpleegkundige of mensen uit hun
omgeving die al vaker zijn
geweest. Vaak wordt en na de
behandeling gezegd; ik loop weer
op wolken of had ik dit maar veel
eerder gedaan. Wij vinden het
prettig om mensen te helpen
Hieronder nog wat leuke weetjes
Wie is gebaat bij een
voetverzorger/pedicure.

Man of vrouw, jong of oud;
iedereen is gebaat bij een goede
voetverzorging. Of u nu veel zit,
staat, sport of loopt. Realiseert u
zich wel eens, welk gewicht uw
voeten moeten dragen?( gemiddeld
12 uur per dag en 7 dagen per
week)
En wist u dat als de voeten pijn
doen, ongemerkt ook uw houding
kan veranderen? Daardoor kunnen
weer rug- of nekklachten ontstaan.

Wist u dat……..
1 op de 3 Nederlanders wel
eens naar een pedicure gaat
of de pedicure aan huis laat
komen

-

-

Overmatig eelt verwijderen
en nagels knippen de meest
voorkomende behandeling
bij de pedicure is.
Mannen en vrouwen de
wreef het mooiste
onderdeel van hun voet
vinden, zij hun teennagels
en voetzool als lelijkste
onderdelen beoordelen.

En wist u dat……..
Mannen vaker last hebben
van voetschimmel,
zweetvoeten en ingroeiende
nagels dan vrouwen.
1 op de 10 Nederlanders
zich wel eens schaamt voor
zijn voeten, vooral in het
zwembad. saunabezoek
en bij het passen van
schoenen.
Vrouwen meer last hebben
van overmatig eelt en
likdoorns dan mannen
(gegevens uit recent onderzoek
TNS NIPO)
Anita Halajdenko
Ondernemer Gijzenrooi

Welzijn Eindhoven zoekt een:
vrijwilliger voor eetpunt de Jaguar in Stratum
Ben je op zoek naar leuk en afwisselend vrijwilligerswerk?
Voor eetpunt de Jaguar zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor de donderdag.
Je werkt van ±11.30 tot 13.30 uur samen met twee andere vrijwilligers. Onze eetpunten zijn er voor ouderen die
het fijn vinden als er voor hen gekookt wordt, het gezelliger vinden met anderen de maaltijd te gebruiken of
niet in staat zijn zelf een warme maaltijd te bereiden. Op een eetpunt kan men samen met anderen tussen de
middag een afwisselende warme maaltijd gebruiken, mensen ontmoeten en een praatje maken.
Het is leuk werk en een prettige manier om iets voor anderen te kunnen betekenen. Heb je tijd of wil je meer
informatie? Bel naar Welzijn Eindhoven op nummer 040-219 33 00 en vraag naar Anja Alink.
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