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Activiteitenkalender.
22 maart
29 juni
september
9 november
30 november

Paaseieren zoeken (pag. 8)
Vennendag (onder voorbehoud)
Zeskamp (onder voorbehoud)
Lampionnenoptocht
Sinterklaas

Meer informatie en inschrijven op www.gijzenrooi.nl.
(data onder voorbehoud)

Bericht van de
penningmeester!

Aankondiging ALV.

Beweging voor
55+

8 april 2008
de Reis van Brandaan, kanunnikensven 1.

Paaseieren
zoeken

(komt allen! Zie pag. 2)
Ondernemers in
Gijzenrooi

Heeft u uw contributie al betaald?
(Herhaald bericht van de Penningmeester)

Gijsz.
Huisdieren: heb
begrip!
Jaarverslag 2007
Buurtpreventie.
Agenda ALV.
Komt er nog ooit
een zeskamp??
Basisschool
de Klimboom
opent haar deuren

Beste medebewoners,
In voorgaande jaren werd de contributie altijd deur-aan-deur opgehaald. Dit
jaar doen we het anders. We zetten onze vrijwilligers liever in voor de ‘leuke
dingen’. Vandaar het vriendelijke verzoek om de contributie voor de jaren:
2006
2007
2008
Totaal

Euro
Euro
Euro
Euro

2,50
2,50
2,50
7,50

via uw bank of giro over te maken (voor zover nog niet gebeurd) naar:
Bewonersvereniging Gijzenrooi, Postgiro 73833
O.v.v. naam, adres en contributiejaren.
(Een spoedige betaling stellen we bijzonder op prijs)
Met vriendelijke groet, Petro Pellemans,
Penningmeester Bewonersvereniging Gijzenrooi

Een nieuw Zegje in een oud jasje?
Het is nummer 60, tijd om even terug te
blageren op pag. 6!
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AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI (BG)
Datum :
Aanvang:
Einde :
Locatie :

8 april 2008
19.45 uur
22.30 uur
de Reis van Brandaan,
Kannunikensven 1

- Opening en vaststelling agenda
- Mededelingen
- Notulen 2 april 2007 (zie Zegje, website
gijzenrooi.nl)
- Jaarverslag 2007 van de voorzitter
- Bestuurswisseling
aftredende bestuursleden:
Trees Kiljan
Henk Lingers
Marc Melters
Els Segers
Als nieuwe secretaris wordt voorgesteld:
Truus van Vessem
- Verslag kascommissie 2007, benoeming
kascommissie 2008
- Goedkeuring financieel jaarverslag 2007
- Goedkeuring begroting 2008
- Toelichting commissies communicatie, activiteiten
en belangenbehartiging
- Toelichting buurtpreventie Gijzenrooi
- Rondvraag

Creatieve perikelen?
Sta je creatief helemaal opgeladen in de
startblokken en wil dat startschot maar niet
vallen? Dwarrelt het ene mooie schrijfsel na het
andere door je hoofd, maar heb je nog geen
platform om te publiceren? Wil je daarnaast een
kleine bijdrage leveren aan het wel en wee van de
wijk? De werkgroep ‘Communicatie Gijzenrooi’ is op
zoek naar een nieuwe collega. De werkgroep
vergadert vier maal per jaar en levert rond de
verschijningsdata van het Zegje enige hand- en
spandiensten. Meer weten? Direct aanmelden? Stuur
een mailtje naar communicatie@gijzenrooi.nl
Het Gijzenrooise Zegje pagina 2

PAUZE
Presentatie van de Ontwikkelingen in Stratum,
door Mevrouw Marlie Bongaerts, contactpersoon
voor Gijzenrooi in het Stadsdeelteam Stratum en de
heer Ton van Schaik, voorzitter bewonersplatform
Stratum.
In Stratum verandert veel; huizen worden
afgebroken en nieuwe worden gebouwd. De kerk aan
de Heezerweg krijgt een andere bestemming, er
komen winkels bij en zo verandert er nog veel
meer. Voor ons in Gijzenrooi is het plezierig te
weten hoe het er allemaal uit gaat zien. Kom en
laat u informeren. Stel al uw vragen, want
Stratum is van ons allemaal!

Truus van Vessem, waarnemend secretaris
Bewonersvereniging Gijzenrooi
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Nieuws van de
commissie
belangenbehartiging
Terugblik 2007
Dankzij een beter gestructureerd overleg met de
gemeente gedurende het afgelopen jaar en een
actieve en betrokken contactpersoon binnen de
gemeente heeft de commissie op verschillende
gebieden vooruitgang kunnen bereiken.
Zo is er in 2007 samen met de gemeente twee keer
een wijkschouw geweest en
worden aangereikte zaken sneller aangepakt.
Ook over wensen, waar de gemeente een mogelijk
ander beleid over voert, krijgt de
belangencommissie tenminste een beargumenteerd
antwoord en meer inzicht in haar aanpak.
In 2007 is de commissie betrokken geweest in zaken
die, zich afspeelden in het buitengebied van
Gijzenrooi, zoals de snoei van de bebossing rondom

en de zichtlijnen, of de betreedbaarheid van paden
(karrensporen...) of het tegengaan van bebouwing
van illegale stalletjes of opslagplaatsen.
Verder is de commissie bezig geweest met de
doorstroom en afvoer van het grondwater.
Ook zijn verschillende zaken doorgegeven (kapotte
trottoirs, kuilen in de weg, omgevallen palen,
hekwerkjes, wildgroei) die nagenoeg allemaal door
de gemeente zijn opgepakt en gerepareerd.
Vooruitblik 2008
De commissie belangenbehartiging wil zich ook in
2008 blijven inzetten voor zaken die de
woonkwaliteit van de wijk aangaan. De
belangrijkste aandachtsgebieden zijn:
- verkeersveiligheid
- behoud kwaliteit buitengebied
- speelvoorzieningen
- grondwater
- groenvoorziening binnen de wijk
Met vriendelijke groeten,
Commissie belangenbehartiging
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Huisdieren
Ruim 5 jaar woon ik nu in Gijzenrooi. In een best
ruime huurwoning, tezamen met een goede vriendin,
die ook mijn collega was. We zijn de jongste niet
meer en wellicht is dat de of een reden van
minder leergierigheid en meer kritiek en ook
ergernis dan voorheen. Sommigen zetten dat weg
onder de noemer ‘ervaring’, anderen spreken van
‘oud worden’. Hoe dan ook, ook wij behoren tot
diegenen, die -in de loop der jaren- anders tegen
van alles zijn gaan aankijken.
’t Kan verkeren, zei Bredero al...
Het complex van huurhuizen waartoe ons huis
behoort, is rijk aan tuinen, grotere en kleinere.
Tezamen vormen ze min of meer een park. Onze tuin
is best groot en daar zijn we blij mee. Zo’n tuin
trekt veel vogels! En ja, wij vinden ze doorgaans
zo leuk en aardig om te zien, dat we ervoor
zorgen dat ze steeds voer en water hebben. We
spreken over en zien tientallen soorten. Zelfs die,
waarvan men zegt dat ze schaarser worden. En dan
is er nog een “vreemde vogel”. Wij noemen hem/haar
de papegaai, maar het is vermoedelijk een groot
soort parkiet. Te zien bij vlagen en “in” voor
pinda’s.
Ieder die in Gijzenrooi woont, heeft huisdieren!
Gewenst of niet. Ieder heeft een tuin en is dus
ook “gezegend” met ongedierte. En in vrijwel elk
huis zal huismijt te vinden zijn. Daarnaast hebben
veel bewoners honden en katten. Op het moment van
schrijven van dit stukje is het ‘noodweer’,
hondenweer zogezegd. En wie ziet ze niet in de
wijk, de hondenbezitters, die in dat soort weer, met
de kraag hoog op en iets ‘op de kop’ hun
huisvriend buiten zijn of haar behoefte laten doen.
Hoe anders is het met die lieden, die een of meer
katten als huisdier houden! Die eigenaren zie je
niet met hun geliefde beesten aangelijnd op straat.
Helaas!
Helaas, omdat er vaak overlast is van katten!
Mogelijk is een aantal eigenaren van deze
huisdieren zich dat niet bewust. Dit stukje wordt
geschreven om daar eens aandacht aan te besteden.
Onze buren aan een kant hebben kleine kinderen. Er
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komen katten in hun tuin, die er hun behoefte
doen. Niet zo fris, als de kinderen in hun eigen
tuin willen (en moeten kunnen) spelen. De buren
aan de andere zijde “kweken” groenten e.d. Ook zij
worden vaak geconfronteerd met ongewenste
bezoekers die kat zijn. Twee van onze
‘tuinaangrenzende achterburen’ griezelen van katten
en treffen ze steevast in hun tuin aan. Zelf
hebben wij de afgelopen zomer schade geleden. Kapot
gelopen begonia’s, omgelopen en beschadigde
tuinornamenten en zelfs een omgelopen vogelhuis, in
de jacht op een vogel. Jawel, een kat is verzot op
muizen en vogels, dat hoort bij zijn/haar natuur.
Nog uit de tijd, dat de kat een wild dier was. Nu
echter spreken we van een huisdier. Voor dit soort
huisdieren kiest men doorgaans bewust. Wijzelf (en
met ons de nodige buren) hebben nu net bewust
niet voor zo’n huisdier gekozen. Wij zijn meer voor
de “vrije vogels” en de eekhoorntjes en egels die
we af en toe zien. Past wel in het parkachtige
van het tuinencomplex!
Let wel, natuurlijk heeft een ieder het recht om
voor iets anders te kiezen. Maar zorg er dan wel
voor, dat uw huisdier ook uw huisdier blijft.
Katten zijn op te voeden, heb ik me laten
vertellen! ‘t Kost wel aandacht en dus tijd. Maar
ja, voor je huisdier heb je toch wat over?
Het zou best fijn zijn, als wij geen doodgebeten
vogels meer behoeven op te ruimen, of
kattenhoopjes. En ’s nachts geen krolse of
vechtende katten meer verjagen, is ook een
rustgevend vooruitzicht!
“Dank u wel voor uw begrip”.

Beja Peijpers

Jaargang 17,

Ondernemers in
Gijzenrooi
Een vaste rubriek van interviews
met in Gijzenrooi gevestigde
ondernemers
Het lijkt nog zo kort geleden dat
we op weg waren naar Jaap Bos.
U weet nog wel, de bevlogen
adviseur in schuldsaneringen. Het
bezoek vandaag leidt ons naar
L’Orfevre. De franse
woordenboeken zijn via
Marktplaats verkocht. Nu moeten
we Jannet Gunnink vragen wat
het betekent.
Als de thee – in verzilverde
bekers, we hadden het kunnen
weten - op tafel staat kunnen we
onze nieuwsgierigheid niet langer
bedwingen.
Wat betekent L’orfevre en waarom
heb je jouw bedrijf een Franse
naam gegeven?
‘Het betekent ‘edelsmid’. Ik heb in
de Achtse Barrier gewoond, daar
had je allemaal Franse namen. Zo
is het ontstaan. Inmiddels heb ik
mijn bedrijf 15 jaar. Ik ontwerp,
vervaardig en repareer sieraden
van diverse edelmetalen. Met goud,
zilver en titanium werk ik het
meest.’
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er is kracht nodig om het te
bewerken. Ook moet je
verbindingen bedenken en
combinaties met andere metalen.
Kortom, de techniek is lastig en
je kunt er veel creativiteit in
kwijt.’ Jannet laat een titanium
ring zien die door
oxidatietechniek een opvallend
blauwe inkeping gekregen heeft.
‘Het gebruik van titanium is ook
een beetje trendy op dit moment.’
We zijn onder de indruk, we
hebben met een vakvrouw te
maken, dat is wel duidelijk.

bedrijf hebt. Dan kun je in Gouda
een uniek meesterteken deponeren.
Dat is voor het leven.’ Een droom
van Jannet is dat de kleindochter
van Nelleke van der Krogt in
2094 mensen intens gelukkig zal
maken met de uitroep: ‘Dit goed
geconserveerde zilveren vaasje is
een echte Gunnink, als ik u was
zou ik het maar goed verzekeren’.

Over vakvrouw gesproken. We
kijken graag naar ‘Tussen Kunst
en Kitsch’. Daar zien we dat de
deskundigen bij sieraden letten op
het meesterteken. Heb jij er ook
een en hoe krijg je zo’n teken?
‘Allereerst moet je gediplomeerd
goud- of zilversmid zijn
natuurlijk. De opleiding is in
Schoonhoven en duurt 4 jaar. Een
tweede eis is dat je een eigen

Wat daagt je in het bijzonder uit
in je werk?
‘Ik vind het heel mooi als iemand
met een dierbaar sieraad hier
komt en dan vraagt: “Kan hier
nog iets mee?” Soms moet er dan
veel aan worden versleuteld, maar
als het resultaat er eenmaal is
geeft me dat heel veel voldoening.
Als voorbeeld zal ik een spang
laten zien.’ Een spang?
Wij van de redactie kijken elkaar
niet begrijpend aan. Het blijkt
een stevig halssieraad.
>>

Spontaan komen we op de volgende
vraag: Bij een bekend tv
programma was het favoriete
materiaal kurk. Heb jij een
favoriet materiaal Jannet?
‘Ik werk uiteraard graag met
alle edelmetalen, maar titanium is
het meest uitdagend. Het is taai,
Het Gijzenrooise Zegje pagina 5
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>>
De ringen van een weduwe zijn geheel verwerkt en
omgetoverd in een schitterend sieraad. ‘Daar doe je
het voor’ voegt Jannet er aan toe.
Je hoort wel eens, dat een bepaald metaal echt bij
iemand past. Klopt dat?
In zekere zin. Iemand kan allergisch zijn voor een
metaal. Maar met ‘passen’ bedoel Ik meer of iemand
een sportieve of klassieke uitstraling heeft. In dat
laatste geval is geel goud bijvoorbeeld heel
geschikt.
Tot slot een kijkje in haar werkplaats aan huis.
We zien genoeg vijlen om uit de EBI in Vught te
ontsnappen, hamers (zilversmeden is zwaar
handwerk!), een robuuste brander, een aantal
werkbanken en nog wat stoffen die in een
scheikundelokaal niet zouden misstaan.

Welzijn Eindhoven
houdt senioren in
Stratum in beweging.
Bent u ouder dan 55 en heeft u zich voorgenomen
om in 2008 eens goed in beweging te komen, dan
nodigen wij u uit om geheel gratis een proefles te
komen nemen bij EEn of meer van de hieronder
genoemde 55+FIT! groepen in Stratum. Het
activiteitenaanbod van 55+FIT! in Stratum bestaat
uit: gymnastiek, dansen en seniorfit. Ook vindt u
in bijna elk stadsdeel wel een groep die speciaal
bedoeld is voor allochtonen.
Gymnastiek: kosten 18,10 per kwartaal
Maandag van 15.00 tot 16.00 in het Burghplan,
Fabritiuslaan 28
Dinsdag van 15.45 tot 16.45 in de Zuid-Wester,
Cyclamenstr. 1
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Een laatste vraag komt bij ons op: Jannet hoe doe
jij inspiratie op? Via een fikse boswandeling, bij
het doorbladeren van de Cosmopolitan of juist heel
anders?
‘In mijn vak moet je gewoon bezig zijn. Al doende
krijg je inspiratie en kom je op nieuwe ideeEn.’
De miezerige regen stoort ons nauwelijks als we
weer buiten staan. Wat een ambacht ‘edelsmid’ en
wat hebben we veel kennis opgehaald en bijgeleerd
vandaag. Het smeltpunt van goud 1063 graden,
zouden onze kinderen dit nog weten? En: wat
jammer dat dit interview na de Kerst plaatsvindt.
Het is zo lastig iets origineels onder de boom te
deponeren. Met een spang zouden we thuis wel een
heel goede beurt gemaakt hebben... Wanneer is de
eerste verjaardag?
Bent u ook ondernemer in Gijzenrooi en
geinteresseerd in een interview?
Mailt u dan naar communicatie@gijzenrooi.nl

Dinsdag van 10.00 tot 11.00 en van 11.00 tot 12.00
bij de Wilgenhof
Woensdag van 15.45 tot 16.30 in de Jaguar,
Jaguarstraat 2.
Dansen: kosten 18,10 per kwartaal
Maandag van 15.45 tot 16.45 in de Zuid-Wester,
Cyclamenstr. 1
Dinsdag van 9.30 tot 10.30 in ’t Akkertje,
Heezerweg 452
Seniorfit: kosten 26,90 per kwartaal
Donderdag van 9.00 tot 11.00 (inclusief pauze)
In Sporthal Tivoli
Gymnastiek voor allochtone vrouwen: kosten 18,10
per kwartaal
Woensdag van 14.45 tot 15.45 in de Jaguar,
Jaguarstraat 2
Voor verdere informatie kunt u bellen naar
219.33.00 en vragen naar Anja Alink.
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Attentie voor de
buurtpreventie!
Een aantal vragen en antwoorden over het project
buurtpreventie
Kan de politie iets voor me betekenen als ik met
vakantie ben?
Jazeker! Vakantiegangers kunnen de regiopolitie op
bezoek laten gaan bij hun lege woning.
In het kader van de actie ‘tijdschakelaar’ kunt u
een vakantiekaart bij de politie afgeven.
De politie gaat dan tijdens de surveillance langs
bij uw huis. De vakantiekaart kan het hele jaar
door worden ingeleverd, mits u een week of langer
weg bent. De kaart is af te halen bij het
politiebureau. Aanmelden via internet is om
veiligheidsredenen niet mogelijk.
Tip van de politie: Laat banden van brommers en
fietsen leeglopen als u met vakantie gaat!
Ik weet niet zeker of mijn huis voldoende veilig
is. Wat kan ik aan inbraakpreventie doen?
Om te beginnen kunt u een inbraaktest doen. Die
test staat op internet en kunt u ook vinden op de
site van onze bewonersvereniging. De test staat bij
“buurtpreventie” en overige links. Voorheen was het
mogelijk de buurtbrigadier te vragen om een advies
uit te brengen. Dat is niet meer het geval. De
adviezen worden wel gegeven door gespecialiseerde
bedrijven. Vaak is het advies gratis als het bedrijf
vervolgens aanpassingen bij u verricht. Zo niet,
dan betaalt u meestal een vooraf afgesproken
bedrag voor het advies.
Inbraaktest:
1: Is uw voordeur te zien vanaf de openbare weg?
2: Kunt u zien wie er bij u voor de deur staat?
3: Is er buitenverlichting bij uw achterdeur?
4: Kunnen uw buren zien of er iemand bij uw
achterdeur staat?
5: Laat u wel eens een klepraampje openstaan, omdat
deze toch te klein zijn voor een inbreker om
doorheen te klimmen?
6: Zijn de ramen op de bovenverdieping van uw huis
ook beveiligd?
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7: Kies de foto met betrekking tot cilindersloten
(op voor- of achterdeur), die het meest van
toepassing zijn op uw situatie.
8: Zijn de hendels van uw ramen voorzien van een
slotje?
9: Doet u uw deuren altijd op nachtslot?
10: Als ik overdag heel even weg ben (naar de
bakker op hoek of een blokje om met de hond) en
het is mooi weer, dan laat ik wel eens het raam
open staan?
(de gehele test kunt U doen via
http://politiemwbtest.mediaconnect.nl/
test/index.php?testID=6).
Er is in deze rubriek al twee keer aandacht
besteed aan SMS alert -de mogelijkheid een SMS’je
van de politie te ontvangen als er bijvoorbeeld
iemand vermist of gezocht wordt-.
Is het een succes?
Buurtbrigadier Ton Sweegers vertelt dat er op dit
moment al veel mensen van deze dienst gebruik
maken. Dat betekent ook dat de kans op succes
steeds groter wordt! Zodra de resultaten van een
landelijke evaluatie bekend zijn, horen we hier
meer over.
Informatie over hoe de aanmelding voor SMS Alert
gaat, leest u op de website van onze
buurtvereniging.

Zijn er nog bijzonderheden te melden?
De laatste tijd is er een aantal TOMTOM’s uit
auto’s gestolen. Naast het verlies van het apparaat
levert dat ook nogal wat schade aan de auto op.
De TOMTOM niet in de auto achterlaten dus!!
Verder nog aandacht voor de autosleutels! Het
wordt steeds lastiger om een auto zonder sleutels
te ontvreemden. Autodieven hebben daarom veel
belangstelling voor de sleutels.
Advies is dus om de sleutels niet op een voor de
hand liggende plaats op te bergen.

Johan Blaazer, coordinator buurtpreventie
Het Gijzenrooise Zegje pagina 7
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Paaseieren zoeken
Op paaszaterdag 22 maart organiseert de
activiteitencommissie weer het traditionele
Paaseieren zoeken voor de kinderen van onze wijk.
We verzamelen om 10u30 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.

Vrijwillige chauffeur gezocht
voor eetpunt “de Jaguar”.
In het Steunpunt “de Jaguar” aan de Jaguarstraat
2 heeft Welzijn Eindhoven een eetpunt voor
senioren die het prettiger vinden om samen te eten
en/of zelf niet in staat zijn een verantwoorde
warme maaltijd te bereiden.
Om er voor te zorgen dat onze gasten iedere dag
bij het eetpunt terecht kunnen voor een warme
maaltijd, hebben we chauffeurs nodig, die met hun
eigen auto het eten ophalen in het Maxima Medisch
Centrum Eindhoven en dit afleveren bij eetpunt “de
Jaguar” in Stratum.
We zijn op zoek naar een nieuwe chauffeur die om
de 2 weken een hele week deze taak op zich wil
nemen.
De werkzaamheden zijn van maandag t/m vrijdag van
+/- 11.00 tot 12.00 uur. De kilometers worden
vergoed.
Woont u in Stratum en heeft u tijd en interesse
of wilt u meer informatie bel dan naar Welzijn
Eindhoven en vraag naar Anja Alink, tel:219.36.61.
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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.

Mariette Mooren en
Monique Elst

Een gezellig eetpunt voor
senioren in steunpunt “de
Jaguar”.
In Steunpunt “de Jaguar” aan de Jaguarstraat 2
in Stratum heeft Welzijn Eindhoven een eetpunt
voor senioren die het prettiger vinden om samen te
eten en/of zelf niet in staat zijn een verantwoorde
warme maaltijd te bereiden.
Een maaltijd kost 5,60 en bestaat uit soep,
hoofdgerecht en nagerecht.
Het eetpunt is van maandag t/m vrijdag geopend en
om ongeveer 12.00 uur wordt de maaltijd geserveerd.
U bepaalt zelf hoe vaak en op welke dagen u wilt
komen.
Het is mogelijk om een keer mee te eten om te
kijken of het eetpunt u bevalt. U moet zich
daarvoor dan wel eerst even aanmelden.
Welzijn Eindhoven heeft in Eindhoven op
verschillende locaties eetpunten voor senioren. Voor
informatie en aanmeldingen belt u naar Welzijn
Eindhoven en vraagt naar Anja Alink, telefoon
219.33.00.
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2007, een spannend jaar voor de bewonersvereniging
Gijzenrooi
2007 was een spannend jaar voor onze
bewonersvereniging. Ondanks het behoud van animo
van velen om zich voor het werk van de vereniging
in te zetten, werden bestuur en o.a. de commissie
communicatie kleiner qua aantal leden. Spannend en
belangrijk was het om de communicatie vanuit het
bestuur met de commissies en daardoor mede met de
actieve leden goed aan te houden. Hiervoor is nu
een vorm gevonden en we verwachten dat de
communicatie tussen de geledigingen van de BG
gewaarborgd is.
Het bestuur van de BG is in 2007 geleidelijk
ingekrompen tot 4 personen. Ook hadden we te
maken met het vertrek van de op de ALV van 2007
geinstalleerde nieuwe secretaris. Gelukkig schoot
onze oud-voorzitter Truus van Vessem ons te hulp.
Zij heeft zich al terdege ingewerkt en op de a.s.
ALV zal zij als nieuwe secretaris worden
voorgedragen. Het bestuur zal na het vertrek van
Mark Melters (na ruim 12 jaar neemt hij afscheid
als bestuurder van de BG) nog bestaan uit 3
personen (voorzitter, secretaris en penningmeester).
De commissies kennen dan niet langer een
bestuurslid als vertegenwoordiger van elk van de
commissies. Het bestuur zal voortaan haar
contacten met de commissies Belangen Behartiging
(BB), Activiteiten (ACT) en Communicatie (COM) via
een contactpersoon uit elk van genoemde commissies
onderhouden. Tevens zal eens per jaar door het
bestuur met elk van de commissies worden
vergaderd en zullen door het bestuur ook wegen
worden gezocht voor het onderlinge contact tussen
de commissies. Door de recente start van onze
nieuwe ledenadministrateur Gerard van Rossum is
gebleken dat de ledenadministratie al beter voldoet,
omdat deze vollediger en correcter de nodige
gegevens kan verschaffen. De basis voor deze
nieuwe vorm van ledenadministratie is gelegd door
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Henk Lingers, voorheen bestuurslid voor COM.
Tenslotte moet worden vermeld dat het het bestuur
helaas niet is gelukt de ontsteking van de
kerstboom te organiseren. De verlichting in de
boom vertoont gebreken. Inmiddels is onderzocht hoe
dit gerepareerd kan worden en is de financiering
daarvan is via het stadsdeelteam Stratum geregeld.
De commissies en de groep “buurtpreventie (BP)“
hebben elk een contactpersoon. Dit zijn BB = Andre
van Dam, ACT = nu nog Marc Melters, COM = Beja
Peijpers en BP = Johan Blaazer. Zij zijn de
informanten van de betreffende groepen met
enthousiaste actieve leden, die voor BB de belangen
behartigen in diverse projecten, voor ACT de
activiteiten organiseren en begeleiden, zoals
Vennendag, Zeskamp, lampionnenoptocht en
Sinterklaas, en voor COM de zorg hebben voor het
Zegje, website en welkomstpakketten. Bovendien is de
buurtpreventie met 6 buurtcoordinatoren al ver
gevorderd met haar organisatie ten behoeve van de
veiligheid. Dit in samenwerking met de
buurtbrigadier van de politie Eindhoven Ton
Sweegers. Zie in dit verband de website
www.gijzenrooi.nl, waarop een link is aangebracht
naar een aparte site voor de buurtpreventie.
De communicatie met de Gemeente Eindhoven is
verbeterd. Met name BB heeft geregeld contact met
het stadsdeelteam Stratum over de verschillende
projecten: wijkverfraaiing, sport en spel, verkeer
en veiligheid en grondwater. BB doet dat via een
persoon, terwijl het overleg ook met steeds dezelfde
vertegenwoordiger van genoemd stadsdeelteam
plaatsvindt. Dit werkt goed, getuige het artikel
“Wijkschouw Gijzenrooi” in het Zegje van juni 2007.
BB kan zo continu de in genoemd artikel vermelde
punten met het stadsdeelteam evalueren. Vooral Els
Segers heeft hier goed werk verricht.
Het stadsdeelteam kent in de naaste toekomst een
andere contactpersoon voor Gijzenrooi, mevrouw
Marlie Bongaerts. We moeten nog kennismaken. Op de
a.s. ALV zal zij samen met Ton van Schaik ons
bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen in
Stratum.
>>
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Zoals op de ALV van 2 april vorig jaar
uiteengezet door Ton van Schaik (voorzitter
bewonersplatform Stratum ), verandert er in de
nabije toekomst nogal wat in de omgeving, waarin
ook de voorzieningen (scholen etc.) voor Gijzenrooi
liggen. In het afgelopen jaar waren er enkele
bijeenkomsten met de bewonersverenigingen van
Stratum, waaraan het bestuur van de BG ook
deelnam. Er was steeds een grote opkomst voor deze
door bewonersplatform Stratum en gemeente
Eindhoven georganiseerde bijeenkomsten over
bijvoorbeeld de Tivolikerk (Heezerweg) en de
nieuwbouw daarbij.
Externe contacten. Met vertegenwoordigers van
bewoners - c.q. buurtverenigingen van de ons
omringende wijken had het bestuur weer enkele
keren contact. Behalve bij de door het
bewonersplatform Stratum georganiseerde
bijeenkomsten t.b.v. de sociale cohesie in Stratum,
hadden wij ook contact met deze vertegenwoordigers
t.b.v. het overleg over het op 19 augustus 2007

georganiseerde parkfeest (Bonifaciusplantsoen). Ook
dit jaar wordt dit festival weer georganiseerd, 8
juni a.s. op dezelfde plaats. Verder hadden we
contact met elkaar i.v.m. de ontmoeting met de
kandidaat-burgemeesters in het kader van het
kortgeleden gehouden burgemeestersreferendum. Ook
vond in 2007 op 18 september de reeds lang
geplande ontmoeting met de
bewonersbelangenvereniging Schuttersbosch plaats.
Een vereniging met een enthousiast bestuur en ook
een goed contact met het stadsdeelteam Stratum. We
bespraken gelijksoortige activiteiten als in de BG
en het delen van wederzijdse ervaringen op diverse
terreinen blijkt steeds weer zinvol. Met de
wijkvereniging Hanevoet, waarmee we langer geleden
contact hadden, zullen we in de naaste toekomst
weer een contact organiseren.
Met vriendelijke groeten,

Peter Hans Unk
Voorzitter Bewonersvereniging Gijzenrooi

Reis van Brandaan, Kannunikensven 1.
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Over leeftijd
en andere
betrekkelijkheden
In uw handen heeft u editie
60 van het Gijzenrooise Zegje,
beste wijkgenoot. Daar mag
wat mij betreft best even bij
worden stilgestaan. Toen ik
me realiseerde dat 'nummer 60'
er aan zat te komen bracht
me dat in een stemming van
beschouwing en herinnering.

het
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verhuisd. Een aantal naar het
nieuwbouwproject van nu: de
wijk De Putten in aanbouw.
Naar aanleiding van het
zestigste Zegje heb ik ook
eens diep nagedacht over
mezelf. Een aardig
gedachtenexperiment: wat is
eigenlijk de leeftijd van een
columnist? Is mijn leeftijd
hetzelfde als die van het
Zegje? In dat geval ben ik 15.
Of ben ik als columnist net
zo oud als het aantal columns

In gedachten was ik weer
even
n van de eerste
bewoners van wat nu de mooie
woonwijk Gijzenrooi is. Toen
was het niet veel meer dan
een half aangelegd
stratenplan, met hier en daar
een blok huizen in wording.
Ik herinner me de bruisende
bouwnijverheid. Er ging geen
dag voorbij of er was wel
ergens een stapel stenen
bezorgd, of een klein
hijskraantje opgericht. Waar
nu het Biesven ligt, heb ik
met de kinderen nog staan
kijken naar de geboorte van
een kalfje.

dat ik heb geproduceerd? Dat
maakt me tegen de 60.
Ik ben eens op onderzoek
gegaan naar het kenmerkende
van die twee leeftijden. Ik
heb een mooi boek over de
symboliek van leeftijd. Daarin
heb ik de betekenis van 15 en
die van 60 opgezocht.

Inmiddels is de wijk af en
volwassen. Menig bewoner van
het eerste uur is al weer

Over 15 zegt mijn boek
ondermeer: “15 is de leeftijd
waarop men, als in het

sprookje van Doornroosje, de
eigen levensdraad wil spinnen
(..) 15 gelooft niet in het
of/of van zijn omgeving: hij
zoekt de derde weg. Vrijheid
is zijn sleutelwoord. Zijn
motto is: Ik ben uniek!”
Over 60 lees ik: “Volgens de
Chinese tao stische scholen
kan men zich eerst in 60
geheel aan het Allerhoogste
wijden. Voor de oude Grieken
was 60 de leeftijd van de
filosoof. De filosoof kent
zichzelf in zijn
betrekkelijkheid. Hij
relativeert zonder cynisme en
stelt zonder dogmatiek. Hij is
mild, maar vergoelijkt niet.
Hij onderscheidt, maar
veroordeelt niet. Zo zeeft hij
het kaf van het koren”.
Eerlijk gezegd herken ik me
allebei wel. Ik bedenk dat ik
me misschien helemaal niet
moet willen vastleggen op
zoiets betrekkelijks als een
leeftijd. De vonk sterrenlicht,
die ik voel schitteren waar
mijn meest wezenlijke ik huist,
voelt sowieso leeftijdloos.
Geweldige uitkomst van mijn
onderzoek en beschouwing.
Diep van binnen is men
leeftijdloos, ook als Gijsz
zijnde. En tegelijk kan ik
welgemutst zeggen: “Op naar
de 16 en op naar de 70!”
Gijsz
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STEEDS GROTER
BEWEGINGSAANBOD VOOR
55-PLUSSERS
Nu ook tai chi, sportief wandelen, swinggym en
energiek & weerbaar bij Welzijn Eindhoven
In november konden senioren in Eindhoven
kennismaken met verschillende bewegingsactiviteiten
van Welzijn Eindhoven en Sportcomplex EindhovenNoord. De belangstelling voor de verschillende
vormen van bewegen blijkt groot en daarom
introduceert Welzijn Eindhoven vanaf 2008 vier
nieuwe cursussen: tai chi, sportief wandelen, swing
gym en energiek & weerbaar.
Bewegen levert meer op dan alleen een goede
gezondheid. Door regelmatig te bewegen blijft u in
conditie en voelt u zich fitter, waardoor u langer
zelfstandig van alles kunt blijven doen. Bovendien
geeft het u de kans om andere mensen te ontmoeten
en samen iets te ondernemen. Redenen genoeg dus om
ook eens te ervaren wat bewegen voor u kan
betekenen.
Ruim aanbod
Speciaal voor mensen van 55 jaar en ouder had
Welzijn Eindhoven al een ruim bewegingsaanbod, met
activiteiten als hatha yoga, een cursus

Komt er ooit nog een

zeskamp?
De commissie activiteiten is met het vertrek van
Godry Wijffelaars, Corien Smits en Marc Melters
sterk uitgedund. We zijn dan ook dringend op zoek
naar mensen die zich in willen zetten voor de
activiteiten in onze wijk. Met de huidige bezetting
van de commissie is het onmogelijk om grote
activiteiten zoals de zeskamp door te laten gaan.
Voor de zomervakantie moeten (!) er nieuwe leden
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valpreventie, gymnastiek, dans en een wisselend
programma ‘seniorfit’. Ook zijn er activiteiten die
worden aangeboden aan bijzondere groepen.
Bijvoorbeeld gymnastiek voor chronisch zieken, voor
slechtzienden, voor Spaanse ouderen. Vrouwelijke
migranten kunnen samen sporten en ook voor
mannen zijn er aparte groepen. Nu het aanbod is
uitgebreid, is er nog meer keus. Alle lessen worden
in groepsverband aangeboden en zijn gericht op de
mogelijkheden en wensen van mensen van 55 jaar en
ouder.
De Bewegingscarrousel
Senioren die nog niet weten welke activiteiten bij
hen passen, krijgen de kans om verschillende
vormen van beweging uit te proberen in de
Bewegingscarrousel. Daarmee biedt Welzijn Eindhoven
gedurende vijf weken iedere week een andere
bewegingsactiviteit aan. De eerste
Bewegingscarrousel gaat 15 januari draaien in de
Mortel, aan het Savoyepad in Eindhoven.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het uitgebreide
bewegingsaanbod voor senioren? Neem dan contact
op met Welzijn Eindhoven, Marianne Heppenhuis. Zij
is telefonisch te bereiken via telefoonnummer (040)
219 33 00. Een e-mail sturen kan ook:
m.heppenhuis@welzijneindhoven.nl. Meer informatie
over Welzijn Eindhoven vindt u op
www.welzijneindhoven.nl

bij omdat dan met de voorbereidingen van de
zeskamp begonnen moet worden. (i.v.m. bijv.
aanvragen subsidie bij de gemeente) Wat houdt het
in: 1x per jaar een vergadering om de jaarplanning
te maken en de taken te verdelen. Verder zo’n 2
keer per jaar een aantal avonden intensief bezig
zijn met het organiseren van een activiteit. Je
krijgt er veel gezelligheid voor terug! Als je dus
wilt dat de activiteiten in onze wijk geen stille
dood sterven, zet je dan in en geef je op bij een
van de overgebleven leden. Je vindt de
telefoonnummers achter in dit Zegje.
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Zegje nummer 60! Een lustrum......
Maar hoe zag het er vroeger uit??
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Salto basisschool de Klimboom
opent haar deuren
Komende weken staan voor
basisschool de Klimboom in het
teken van kennismaking met
nieuwe ouders. Ten eerste was er

woensdag 5 maart een Open Dag,
waarop alle belangstellenden van
harte welkom waren. De school
was toen gewoon “in bedrijf”
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maar alle deuren van de
klaslokalen stonden open. Ouders
en hun kinderen die eens een
kijkje wilden nemen binnen de
muren van de school werden door
betrokken ouders met kinderen op
de Klimboom rondgeleid. Bovendien
was er een voorlichting over
algemene zaken door de directeur
van de school.
Een maand later, op zaterdag 5
april is er een
peuterspeelochtend. Na een
overweldigend succes wordt deze
primeur van vorig jaar herhaald.
Peuters van 2 en 3 jaar zijn van
harte welkom om samen met hun
ouders in een veilige en tegelijk
uitdagende omgeving te komen
spelen. Deze ochtend, die duurt
van 10.30 tot 12.00 uur, wordt
uiteraard vakkundig begeleid.
Ouders die hiervoor
belangstelling hebben kunnen zich
van tevoren aanmelden bij Katja
Peeters (k.peeters@bs-klimboom.nl),
onderbouwleerkracht van de
Klimboom. U kunt ook bij haar
terecht voor meer informatie.
En natuurlijk is de school nu
extra trots omdat de nieuwbouw
klaar is, en de rest van het
gebouw ook een flinke
opknapbeurt heeft gehad. Dus U
bent van harte welkom om dit
alles eens van dichtbij te komen
bekijken.
Tot ziens op de Klimboom!

Saltoschool de Klimboom
Sint Norbertuslaan 1
5643 PM Eindhoven
040-2112224
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