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Zondag 27 juni Vennendag!
Dit jaar gaan we in Gijzenrooi weer een ouderwets gezellige Vennendag beleven.
Vorig jaar hadden we een foto-puzzel-fototocht en erna een gezellig open podium
met als toetje friet met een snack. Dit jaar organiseren we een fietstocht voor het
gezin met een picknickpauze waarbij wij voor het drinken en iets lekkers zorgen
(zelf de boterhamen meenemen). Aansluitend hebben we een open podium waar
alle wijkbewoners hun muziek-, dans-, goochel- of noem maar op talenten kunnen
laten zien. Wel van tevoren even aanmelden, maar daarover leest u elders meer in
dit Zegje. Natuurlijk is er ook weer een gezellige bar met terras, waar uitgebreid de
plannen voor de komende vakantie besproken kunnen worden. Als afsluiting van
de dag kan er nog pizza bij de bus van Toet-Italia besteld worden.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00-12.30 uur start fietstocht met tussenstop en een puzzel
15.00 uur
iedereen komt nu ongeveer terug van de tocht en de bar gaat open!
15.30 uur
start open podium
17.00 uur
mogelijkheid om pizza te eten
18.30 uur
einde programma
Voor de deelname aan de fietstocht vragen we een bijdrage van € 2,00 per persoon.
De tocht is ook leuk voor jongeren en volwassenen. Kinderen mogen alleen onder
begeleiding van een volwassene meedoen.
Natuurlijk hebben wij op deze dag weer veel vrijwilligers nodig. Meldt u zich aan
bij een van de commissieleden (de telefoonnummers vindt u achter in dit Zegje) of
stuur een mailtje naar activiteiten@gijzenrooi.nl
Graag tot ziens op 27 juni!
Namens de commissie activiteiten
Janco Rampart
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Paaseieren zoeken
weer geslaagd!
Op paaszaterdag 3 april gingen ongeveer 100 kinderen
uit Gijzenrooi samen met hun papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s weer enthousiast op zoek naar de paaseieren
die de paashaas in het bos had verstopt. Bij vertrek
van het Buurtven scheen nog de zon, maar onderweg
naar het bos begonnen de eerste regendruppels al te
vallen. Terwijl de kinderen druk op zoek waren naar
de eieren (voor ieder gevonden ei kregen ze een lotje
voor de loterij) kwamen de eerste ouders al op de

worden, waarna een deskundige jury de prijswinnaars
bekend maakte.
Ondanks de regen was het toch weer een hele
gezellige, geslaagde en goed bezochte activiteit in
Gijzenrooi!
Namens de commissie activiteiten,
Mariëtte Mooren

warme koffie af. Deze
stond gelukkig droog door
een inderhaast gespannen
zeil tussen de bomen. Want
de regen kwam inmiddels
gestaag naar beneden. Dit
mocht echter de pret niet
drukken, want alle eieren
werden weer door de
kinderen uit het bos
gehaald. Als beloning ging
ieder kind met een paasmemory-spel naar huis. En
de gelukkige winnaars uit
de loterij nog met een extra
cadeautje. Er was ook een
kleurwedstrijd met een
kleurplaat uit het Zegje.
Deze kleurplaten konden
bij de paashaas ingeleverd
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WIST U DAT:
Woninginbraken voornamelijk het werk van gelegenheidsinbrekers zijn?
Het in 80% van de gevallen gaat om dit soort criminelen?
De inbrekers zijn uit op snel succes en gemak en slaan hun slag in een bekende omgeving.
Lukt het niet binnen enkele minuten hun doel te bereiken dan geven ze het op.
De inbrekers hebben een voorkeur voor woningen waar zichtbare buit is!
Een plasmascherm vol in beeld, autosleutels aan een haakje in de hal, portemonnee op tafel, een fiets die niet
met een ketting aan iets is vastgebonden. Alleen de fiets op slot is dus niet voldoende!
De tuinset op het terras is een gewild hulpmiddel om via een tuimelraampje naar binnen te klimmen!

Conclusie: Veel inbraken zijn te voorkomen!!!
TIP: Bevestig bij kleine klapraampjes een stalen dwarsbalkje!

Als u denkt een volwassen inbreker komt niet door mijn tuimelraampje, dan heeft u misschien gelijk, maar…
Er zijn bendes die kinderen inzetten om via het raam in uw huis binnen te dringen!!

Beste buurtgenoten,
Met mijn vrouw woon ik nu al enige jaren in Gijzenrooi aan het Biesven. Voor
deze straat en een klein stukje Diepmeerven (sector 2) ben ik straatcoördinator.
Ik heb ja gezegd op de vraag om coördinator te worden omdat er steeds weer
dingen om je heen gebeuren die niet allen door de overheid, politie en gemeente
opgelost kunnen worden; er is hulp van mondige bewoners voor nodig . Deze
extra oren en ogen kunnen preventief zaken zien en soms erger voorkomen.
Ook kan het helpen om achteraf zaken op te lossen. Gijzenrooi is een zeer
prettige buurt om in te wonen en dat moeten we zo zien te houden denk ik.
Ook sta je er samen met anderen sterker voor dan als persoon alleen.
Laten we elkaar als actieve bewoners helpen !
Groet,
Bram Leenhouts
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Ondernemers in Gijzenrooi
Een vaste rubriek van interviews met in Gijzenrooi
gevestigde ondernemers
Wij van de redactie waren kort geleden in de wijk op
weg naar onze goede vrienden Henk en Ingrid. Samen
met Fatima en Ali hadden we daar ons maandelijks
culinair avondje. We verheugen ons op de carpaccio
van tarbot en de gepocheerde bressehoen met chutney
van pompoen en rivierkreeft. In een voortuintje viel
ons plotseling iets op: een reclamebord met: ‘Smakelijk
Daten’ en een 06-nummer. De interviewkeuze voor dit
ZEGJE was daarmee gemaakt. We zijn erg
nieuwsgierig welke ondernemer achter dit concept
schuilgaat. Het blijkt Belinda Blokker te zijn.
Belinda, we hebben het bord in de tuin nog niet
eerder gezien, woon je sinds kort in de wijk?
‘Dat klopt, sinds begin april. Ik ben nog druk bezig de
omgeving een beetje te verkennen.’
En Smakelijk Daten, bestaat dat al langer?
‘Sinds 2009. Tijdens een boswandeling in maart kreeg
ik ineens een idee (een bekend verschijnsel; tijdens
ontspanning gaat je Theta brein aan het werk, dan
ontstaan creatieve ideeën, red.). Ik heb het concept
uitgewerkt, me ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en ben van start gegaan met mijn bedrijf.
In november 2009 was de eerste Smakelijk Daten
avond een feit én een succes!’
Heb je een speciale ondernemers filosofie?
‘Absoluut, mijn motto is: mijn fantasie is de grens!’
Hoe ziet een avondje Smakelijk Daten er uit?
‘Op dit moment organiseer ik Smakelijk Daten
avonden in restaurants in Oss, Lisse en Purmerend.
Na de ontvangst met een welkomstcocktail worden
alle singles aan tafeltjes voor 4 ingedeeld. 2 Mannen
en 2 vrouwen. Gedurende de avond wisselt men – na
een minuut of 15 à 20 - steeds van tafel, zodat je de
andere singles leert kennen.’
Maak je gebruik van een vast diner-concept?
‘Niet echt, dat verschilt nogal. Soms een 6 of 8 gangen
diner, een andere keer is het een tapas- of klassiek
buffet, of Smakelijk Daten met kleine hapjes. Het
aantrekkelijke aan deze vorm van ontmoeten is dat het
“slow daten” is. Je hebt in tegenstelling tot het “speeddaten” veel meer tijd elkaar te leren kennen. Na de
maaltijd is er een “after party” waarbij alle singles met
elkaar kunnen praten. Meestal is er live muziek, zodat
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er een heel prettige en ongedwongen sfeer ontstaat.
Na afloop krijgen de deelnemers nog een “goody bag”
of afscheidscadeautje zoals een doosje truffels of een
zakje met hotstone massagestenen.’
Organiseer je de Smakelijk Daten avonden voor
bepaalde leeftijdscategorieën?
‘Nee, dat niet. Wel heb ik gemerkt dat er veel
belangstelling is van 60+ers. Voor die categorie singles
worden er erg weinig “speeddate-avonden”
georganiseerd. Op dit moment maakt de
leeftijdcategorie 30 – 70 jaar gebruik van de Smakelijk
Daten avonden. De meeste singles die zich inschrijven
bij mij zijn 45+ers.
Zijn de singles geïnteresseerd in nieuwe
vriendschappen of nieuwe relaties?
‘Eigenlijk is iedereen op zoek naar een nieuwe relatie,
naar de ware. Er worden telefoonnummers
uitgewisseld en vervolgafspraken gepland. Daarnaast
is het gewoon een leuk en betaalbaar avondje uit en
een mogelijkheid om andere mensen te leren kennen.’
Je zegt een betaalbaar avondje, in Radar zagen we
onlangs dat daten via internet een kostbare zaak kan
zijn!
‘Bij Smakelijk Daten is dat niet het geval! De singles
kunnen voor een heel schappelijk bedrag deelnemen
aan een avond.’
In het gastenboek op de site van Smakelijk Daten
wordt dit bevestigd door een deelnemer: ‘Bij jou krijg
je echt waar voor je geld. Veel beter en leuker dan het
gewone speed-date concept.’
Hoeveel mensen komen er op een avond?
‘Dat verschilt. Ik wil niet dat het mega-gebeurtenissen
worden. Soms komen er 12 singles, meestal zo’n 20.
Mijn bovengrens is 32. Als het aantal deelnemers
beperkt blijft, kan iedereen elkaar goed leren kennen.’
Hoe weten de singles van ’t bestaan van Smakelijk
Daten?
‘Natuurlijk via mijn website en andere internetsites.
Ook heb ik posters, visitekaartjes en folders. Nu ik wat
langer bezig ben, merk ik ook dat mond tot mond
reclame goed werkt.’
Wat zijn je plannen voor de (nabije) Smakelijk
Daten toekomst?
‘In ieder geval begin ik vanaf juni met Smakelijk
Daten in Eindhoven. Ik denk ook aan Smakelijk Daten
voor de zakelijke markt en voor specifieke
doelgroepen.
>>
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En wellicht eens op een zondagmiddag in
plaats van in de avonduren. Voor de oudere
singles bijvoorbeeld. Voor hen is de
zondagmiddag misschien wel een prima
tijdstip om te daten.’
Als we Belinda hartelijk danken voor het
interview krijgen we nog een zelf ontworpen
en heel aansprekend visitekaartje mee. Eén
van ons heeft een alleenstaande achterneef in
de buurt van Purmerend. We sturen het naar
hem op.
Wij van de redactie zijn gelukkig en bijna 25
jaar getrouwd (maar niet met elkaar) en
vonden onze partners los van een slow date
event . Tijdens ons volgende culinaire
avondje (crostini met geitenkaas en chilitomatenjam; gebakken heilbot op een bedje van
schaaldierrisotto en venkelmousse) moeten we toch

Hondenpoep
is in de gemeentelijke politiek al jaren een onderwerp
van discussie. Elke gemeente probeert op de een of
andere manier dit onder controle te krijgen. Maar
eerlijk gezegd vond ik het tot nu wel meevallen in onze
wijk. Althans wat betreft poep op de stoep. Dit komt
natuurlijk ook omdat we grenzen aan een schitterend
uitlaatgebied, alhoewel dat officieel geen uitlaat-terrein
is natuurlijk.
Ondanks de relatief schone stoepen heb ik me wel
altijd gestoord aan de hondenpoep op het speelveldje
aan het Bunderkensven. Dit ligt altijd bezaaid met
poep, ondanks de aanwezigheid van een hondentoilet
en een groter veld pal ernaast. Nu ben ik zelf
hondbezitter dus ik weet dat dit hondentoilet niet
werkt. Maar om dan de hond maar op een
speelgelegenheid voor kinderen te laten poepen…. Dat
snap ik dan weer niet.
Ik ben zelf niet zo van de ver- en geboden en heb dan
ook nu toe niets gezien in een algeheel hondenverbod
op het speelgedeelte van dit veldje. En ja, mijn
kinderen kwamen regelmatig thuis met poep aan de
schoenen. Maar blijkbaar was de irritatie nog niet groot
genoeg.

eens vragen hoe Henk en Ingrid elkaar eigenlijk
gevonden hebben. Van Fatima en Ali is het ons bekend.

daar ligt het vol met poep’. En toen besefte ik dat het
inderdaad een vieze zooi is daar, dat dit ervoor zorgt
dat een kinderspeelgelegenheid niet gebruikt kan
worden en dat dit geen normale, te tolereren situatie is.
Ook ik zie nu in dat het vertrouwen op volwassen
gedrag van een deel van mijn medewijkbewoners
helaas niet werkt. Want net zoals met het te snel rijden
op het Diepmeerven, zijn het voor het overgrote deel
medewijkbewoners die hun hondenpoep niet
opruimen en daarmee het voor de anderen in de wijk
deels verpesten.
Vanaf nu ga ik dan ook ijveren voor een totaal
hondenverbod op dit veldje, net zoals op het Buurtven.
En dit natuurlijk aangevuld met de nodige controles.
Ik heb altijd gehoopt dat deze actie niet nodig zou zijn,
maar helaas zal de oplossing toch gezocht moeten
worden in een verbod.
Frank vd Wielen
Lid Buurtpreventieteam Gijzenrooi

Mijn tolerantiegrens is nu echter bereikt. Mijn zoontje
wilde gaan voetballen, waarop ik opperde: ga naar het
veldje met de goals. ’Nee pap, dat doe ik niet, want
Het Gijzenrooise Zegje pagina 5
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Notulen Algemene
Ledenvergadering 7 april 2010
Aanwezig 23 leden, inclusief bestuur
Afgemeld: Johàn Blaazer, Ineke Frankenmolen, Cor ten Hove, Marij van
Kempen.
1. Opening
Voorzitter Peter Hans Unk opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
T.a.v. agendapunt 9 ligt er informatie op de tafels.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Peter Hans Unk heeft vandaag in gezelschap van een aantal bestuursen commissieleden de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven
uit handen van wethouder Mittendorff ontvangen. Het was de
bedoeling om deze op de vergadering uit te reiken, maar wegens de
drukke agenda van de wethouder is dit vervroegd. Peter Hans heeft
deze onderscheiding in dank aanvaard. Foto’s van de uitreiking
worden tijdens de pauze gedraaid.
3. Notulen ALV 8 april 2009.
Tekstueel:
Erik van Dijck: blz. 3, commissie belangenbehartiging: de speelplaats
aan het Lisven ligt toch aan het Vluttersven? Nee, deze ligt officieel nog
net op het Lisven.
Frans Beks: blz. 2, financieel jaarverslag: de liquide reserve is toch niet
alleen voor de zeskamp? Nee, is ook voor andere kosten.
Naar aanleiding van:
Co de Heus: commissie belangenbehartiging, bosgordel:
Bewonersvereniging Riel heeft een bezwaar ingediend tegen het plan,
dat is niet gehonoreerd, maar in overleg met de mediator Joop van
Hout worden er 2 proefvlakjes gesnoeid. In het najaar wordt het
resultaat bekeken en daarna valt er een definitief besluit over de evt.
wijzigingen. Gijzenrooi heeft geen informatie hierover ontvangen en zal
t.z.t. hierover contact opnemen met de gemeente.
Vervuild terrein: dit wordt afgedekt met een meter grond. Dit is
wettelijk voldoende. Op dit moment ligt het terrein er door de gerooide
boomstronken rommelig bij. Zie ook bij punt 11.
De notulen van 2009 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2009
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag.
De commissie Belangenbehartiging is te klein. Er wordt binnenkort
bekeken of deze samengevoegd kan worden met de commissie
Buurtpreventie. De extra bijeenkomst met alle direct betrokkenen en
commissieleden was vorig jaar een succes, maar de bijeenkomst dit jaar
op 11 maart, werd slechts door 5 mensen, inclusief 2 bestuursleden,
bezocht. Frans Beks: de wijnproeverij was met 70 belangstellenden geen
redelijk succes, maar zelfs een groot succes. Voorzitter: akkoord.
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5. Bestuursverkiezing.
Niemand heeft zich aangemeld om de aftredende secretaris op te
volgen. Wel is er iemand die deze taak t.z.t. wil overwegen. Ook tijdens
deze vergadering komen er geen kandidaten naar voren. Kees van
Vessem memoreert dat het bestuur eigenlijk uit 9 personen zou moeten
bestaan, maar dat dit nu gereduceerd wordt tot 2 personen en zegt voor
het voortbestaan van de vereniging te vrezen. Omdat zij de vereniging
niet in de steek wil laten, is Truus van Vessem bereid om uiterlijk nog
voor één jaar als waarnemend secretaris te fungeren. De vergadering
stemt hiermee in.
6. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie 2010.
De penningmeester heeft na het opmaken van het financieel jaarverslag
nog geen gelegenheid gehad om de kascommissie bijeen te roepen,
maar doet dit binnenkort. Cor ten Hove heeft zich beschikbaar gesteld
voor de kascommissie 2010. Riky Heijnen treedt af. Frans Beks blijft in
2010.
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2009.
De penningmeester deelt een overzicht uit en geeft een uitgebreide
toelichting op diverse posten. De vergadering verleent goedkeuring
onder voorbehoud dat de kascommissie een positief advies uitbrengt en
hiervan verslag uitbrengt in het eerstkomende Gijzenroois Zegje (juni
’10)
8. Goedkeuring begroting 2010
De penningmeester licht toe dat met deze begroting getracht wordt de
realiteit zoveel mogelijk te benaderen. AH sponsort niet meer
structureel bij de inkoop van goederen. Ook zijn er enkele
adverteerders in het Zegje afgehaakt. De contributie-inning om de paar
jaar geeft op de begroting een jojo-effect. Hij wil zoveel mogelijk de
inning automatiseren en zal een strookje in het Zegje plaatsen om een
machtiging af te geven. Ervaring elders leert dat op deze manier 60%
geïnd kan worden. Gezien de komende overheidsbezuinigingen
verwacht hij dat de subsidie in 2010 en 2011 onder druk zal komen te
staan. Hij zou de contributie in 2011 daarom willen verhogen tot € 3,50
Dit punt zal op de ALV van 2011 geagendeerd worden.
Mariëtte Mooren vreest dat dit niet voldoende zal zijn als de subsidie
vervalt. De begroting wordt daarna goedgekeurd.
9. Toelichting door de diverse commissies
Commissie Communicatie door Beja Peijpers.
Riky Heijnen heeft afgelopen jaar regelmatig kopij aangeleverd voor het
Gijzenroois Zegje. Beja roept op om meer kopij aan te leveren, dit
vergroot de diversiteit van ons blad. Zo hebben we dit jaar bv. een
carportconcert kunnen aankondigen. De foto’s van de meeste
activiteiten staan doorgaans binnen 24 uur op de site, dan echter nog
zonder verhaal. Willem van Hoorn (website) en Marij van Kempen
(redactie kopij) treden op termijn terug. Dit levert problemen op m.n.
voor de website. Beja doet een dringend oproep om zich beschikbaar te
stellen voor de commissie. Wie (jongeren?) wil webmaster worden?
Graag even contact opnemen. Ook voor andere functies. Voortaan zal
het Zegje 1 x huis aan huis bezorgd worden met een oproep om lid te
worden. Daarvoor is het septembernummer gekozen.
>>
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Commissie Activiteiten door Mariëtte Mooren
Janine Steuns, Hans de Goede en Janco Rampart zijn dit jaar
toegetreden als lid van de commissie. Vanwege de herkenbaarheid wil
de commissie zoveel mogelijk dezelfde activiteiten organiseren.
Overigens is er wel ruimte voor variatie binnen de activiteiten, zo is er
dit jaar een ‘open podium’ geweest. Dit heeft veel jongeren getrokken.
Bij de Vennendag is er dit jaar weer een fietstocht. Sinterklaas heeft
afgelopen jaar 35 kinderen getrakteerd in de Jaguar, wat een succes
was. Deze nieuwe wijze van Sinterklaasvieren komt de sociale cohesie
ten goede. De kerstboomontsteking is een activiteit van het bestuur met
ondersteuning van vrijwilligers. Dit jaar waarschijnlijk i.s.m.
buurtvereniging Tivoli, die een kerststal wil installeren in de
bokkentuin. Alle activiteiten zijn in principe kostenneutraal. Zonodig
wordt een bijdrage gevraagd. Truus van Vessem: wellicht komt er dit
jaar een andere activiteit i.p.v. de wijnproeverij? Erik van Dijck: vorig
jaar opperde ik het idee ‘cultuur in de wijk’ maar dit is een te grote
activiteit om alleen te organiseren. Gea van Schaik: kan er een
ledenwerfactie komen bij de activiteiten zelf? Dit is gebeurd. Overigens
zijn de activiteiten niet alleen toegankelijk voor leden, maar voor alle
bewoners van Gijzenrooi. Peter Hans Unk: er is een bijdrage gevraagd
voor een straatactiviteit. Hieraan kan helaas niet tegemoet gekomen
worden, want het moet een buurtbrede activiteit zijn.
Commissie belangenbehartiging door André van Dam.
Zoals ieder jaar is in 2009 weer een wijkschouw gehouden, samen met 2
ambtenaren van de gemeente. Water en wateroverlast: De gemeente
heeft een ‘waterplan’ ontwikkeld, dat zich behalve onze wijk ook
uitstrekt over het park aan de Bonifatiuslaan. Voor de wateroverlast zal
bekeken worden of er op individuele basis mogelijk is om de klachten
te verhelpen. Vooral rond het Eendenven en het noordelijk gedeelte van
het Lisven. Speelvoorzieningen: Het terrein op het Bunderkensven is
heringericht en wordt intensief gebruikt, evenals het terreintje aan het
Lisven. Verkeersveiligheid: De situatie op de Bonifaciuslaan is voor
fietsers nog steeds onveilig. Het pad naar Riel is geasfalteerd, de diepe
karrensporen zijn weg. Het groenonderhoud is redelijk. Voorzitter: er is
bij de gemeente voor dit jaar een extra budget voor de wijken. Aan de
gemeente is de wens overgebracht om voor meer veiligheid te zorgen
op het Diepmeerven.
Commissie Buurtpreventie door Riky Heijnen.
Gemiddeld krijgen we 3 gele kaarten per kwartaal. Hierop wordt
diefstal/inbraak en bedreiging aangegeven. Deze gele kaarten geven
niet het totaalbeeld aan ongeregeldheden in de wijk weer. Door
administratieve beslommeringen ten gevolge van veranderingen bij de
politie kon de buurtbrigadier niet de echte misdaadcijfers leveren. Onze
webmaster Frank van der Wielen kan snel inspelen op meldingen,
zeker van verdachte personen in de wijk. De website is een
communicatiemiddel bij uitstek. Van de bijeenkomsten van de
werkgroep kunt u op de website een beknopt verslag lezen.
Een nieuwe (ludieke) actie was de bestickering van de groene bakken
met een 30 km logo. Via de snelheidscontroles met behulp van de
displays is geconstateerd dat de gemiddelde snelheid rond de 40-45
km/u ligt. Natuurlijk te hard, maar niet schrikbarend. Om een goed
buurtteam te krijgen hebben we nog mensen nodig in de sectoren 7,
Vluttersven, 8, Raatven en 2, Vrijkensven; zeker met het oog op de
voorgeselde samenvoeging met de Commissie Belangenbehartiging.
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is een groot gedeelte weiland uitgelaagd en van de humuslaag ontdaan.
Daardoor ontstaat er een laag, nat gebied met schrale gronden, waarop
o.a. de dopheide zich kan ontwikkelen.
- Het verontreinigde terrein aan het fietspad is ontdaan van de
begroeiing en zal opgehoogd worden met een meter grond. Beter was
geweest dit volledig te saneren, maar dit wordt voor de gemeente
Eindhoven te duur. De vrijgekomen grond van het uitgelaagde gebied
wordt hiervoor gebruikt. Tussen de verontreinigde laag en het zanddek
komt een afscheiding om infiltratie te voorkomen.
De boomstammen die er nu nog liggen, blijven daar waarschijnlijk.
- Eveneens aan het fietspad, maar dichterbij de bebouwing is er een
plaats aangelegd voorbuitenschoolse opvang t.b.v. de Regenboogschool
met een paddenpoel, insectenhotel, kruiden- en fruittuin e.d. Ziet er
goed uit, maar de bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt m.n.
tegen de gevolgde procedure en de eventuele nadelige gevolgen.
Toelichting Kees van Vessem namens de Bewonersvereniging: er is
vergunning aangevraagd en gegeven voor de aanleg van een
paddenpoel, niet voor de buitenschoolse opvang in het natuurgebied.
De vereniging heeft informatie gevraagd en gekregen van Brabants
Landschap en de coördinator van de buitenschoolse opvang.
De bewonersvereniging is niet tegen een dergelijke buitenschoolse
opvang, integendeel zelfs, ze vindt het een prima idee.
Maar er bleven vragen: komt er een slechtweervoorziening? Een toilet?
Een gereedschapshok? Hoe zit het met de precedentwerking? Wat aan
de ene school is toegestaan, kun je dat aan andere scholen weigeren?
Het is afgesloten met een hek, waarom niet toegankelijk voor alle
scholen of kinderen uit de buurt? Wordt het fietspad gebruikt voor
autoverkeer? Waarom in een natuurgebied? Laatste informatie: er komt
overleg tussen alle betrokken partijen, Brabants Landschap, de school,
de buitenschoolse opvang, de afdelingen vergunningen en handhaving
van de gemeente en een jurist. Taak: hoe nu verder.
Daarna wordt er een mooie film vertoond over de geschiedenis van het
Brabantse land met allerlei ontwikkelingen van vroeger tot heden.
Mari de Bijl wordt bedankt en ontvangt een fles wijn als attentie voor
zijn presentatie.
12. Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid, wenst iedereen wel
thuis en sluit de vergadering.
April 2010

10. Rondvraag
Jan van Schijndel: er is vaak last van herrie van motoren rond het
Kanunnikensven en de Heezerweg. Mw. van Rooijen: wat is de
bestemming van het terrein aan het Bunderkensven? Hier komt géén
gebouw voor de scouting. Dat komt op het ‘paardenveldje’ aan de
Heezerweg achter het Kanunnikensven, dit in tegenstelling tot eerdere
informatie van de gemeente. De vergadering vindt dit een goede plaats
voor de scouting, vlak bij het bos.
11. Film en presentatie Brabants Landschap.
Mari de Bijl, gebiedsbeheerder van het Brabants Landschap vertelt e.e.a.
over de laatste ontwikkelingen in de buurt.
- Als compensatie voor het gebied dat voor de rugstreeppad verloren is
gegaan door de uitbreidingsplannen van de gemeente Geldrop, is er
voor deze beschermde soort een nieuw leefgebied gecreëerd. Hiervoor

Het Gijzenrooise Zegje pagina 7

het

GIJZENROOISE
ZEGJE

Jaargang 19,

OPROEP
aan vrouwen in de wijk!
Bent u VROUW, ONDERNEEMSTER en woont u in
Gijzenrooi?
De werkgroep ‘ondernemende vrouwen’ onderzoekt
de mogelijkheid om in 2010 een
‘event’ te organiseren voor VROUWEN MET EEN
EIGEN Bedrijf in onze wijk.
Belangrijkste doelstelling is het zich presenteren aan
wijkbewoners en het opbouwen van een netwerk.
De werkgroep wil in de verkennende fase in contact
komen met zoveel mogelijk
ondernemende vrouwen uit de wijk. Aansluitend
volgt een behoeftepeiling en mogelijk vervolg.
Interesse?
Mail dan uw naam, adres en korte
bedrijfsomschrijving naar:
j.blaazer@wish.nl. Dit onder vermelding van:
‘Vrouwen in de wijk’

OPROEP!!
KOPENHAGEN MISLUKT, GIJZENROOI TOCH DUURZAAM?
Over één ding is bijna iedereen het wel eens: doorgaan met
de huidige CO2 uitstoot is geen optie.
Daarom het initiatief:
Een duurzaam Gijzenrooi.
Valt het u ook op dat er nog maar zo weinig zonnepanelen
op de daken staan? En dat terwijl Zuid-Oost Brabant toch
heel veel zonuren heeft en uw elektriciteitsmeter dus terug
kan gaan lopen. Collectieve inkoop van panelen zal heel veel
winst opleveren! Zijn of komen er wellicht nog
subsidiemogelijkheden? Kunnen er lantarenpalen op zonneenergie in onze wijk komen? Is het mogelijk de groenstroken
of tuinen zó te beplanten dat ze CO 2 opnemen? U heeft zelf
een nog veel beter of ander idee?
Wie heeft belangstelling hier een bijdrage aan te leveren, of
de kar te gaan trekken?
Dan bestaat binnenkort in Gijzenrooi wellicht de commissie:
Duurzaamheid.
mail Johàn Blaazer: j.blaazer@wish.nl
Het Gijzenrooise Zegje pagina 8
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Beter ten
halve
gekeerd.......
“Zo ongeveer alle bestaande
problemen zullen vanzelf oplossen,
als ze maar worden blootgesteld
aan de krachten van de markt.
Ondoelmatigheid, inefficiëntie,
stagnatie en andere hinderpalen
van de vooruitgang zullen
verdwijnen, wanneer ‘De Markt’
zijn zegenbrengend werk kan
doen”. Dat, beste wijkgenoten, is
kort samengevat het betoog van
de goeroes van het ‘vrijemarkt
denken’.
En die marktadepten hebben hun
boodschap over het voetlicht
weten te brengen waar dat er toe
doet. Bijvoorbeeld in het
hoofdkwartier van de Europese
Unie. En zo zijn wij dus inmiddels
behept met één van de meest
onverenigbare tegenstellingen die
ik ooit heb zien langskomen. Iets
wat ik eigenlijk niet met droge
ogen uitgelegd krijg. We hebben
verplicht een vrije markt! Als een
land zijn ‘postmarkt’,
‘energiemarkt’, of welke markt dan
ook niet genoeg vrij maakt, dan
wordt het door ‘Brussel’ in elkaar
geslagen.
Laten we die ‘zegeningen van de
Markt’ eens in beeld brengen, aan
de hand van een voorbeeld. Om
dat te doen kunnen we gewoon
thuis blijven, in ons eigen
vertrouwde Gijzenrooi. Niet zo
lang geleden werd hier één keer
per dag de post bezorgd. Dat
werd gedaan door een functionaris
die in ruil daarvoor een baan had
bij het postbedrijf, met een
pensioen- en ziektekostenregeling

en ander gerief wat een moderne
werknemer toekomt.
Inmiddels evenwel is de postmarkt
(verplicht) geliberaliseerd. Sterker
nog: “Nederland heeft daarbij
vooropgelopen”, trompettert de
rijksoverheid in ronkende taal. En
het gevolg is dat mijn post nu op
sommige dagen in vier delen
bezorgd wordt, door vier
verschillende bezorgers. Het kan
aan mij liggen, maar de
doelmatigheid ontgaat me nog
even.

En wat me zeker ontgaat is het
menselijk gezicht van die
hedendaagse postbedrijven. De
bezorgers werken bijna allemaal
voor een miniem salaris, en op
een nuluren contract. Ziek? Geen
geld! Pensioen? Belachelijk! Ik kan
u daarentegen wel weer
geruststellen dat de topmannen
van die bezorgbedrijven
‘marktconforme inkomens’
genieten. En dat begrip staat zoals
u weet voor inhalige salarissen,
knallende bonusregelingen en
bijbehorende bling-bling leasebak.
Als het vuur gedoofd is, dan
komen de wolven. Dat werkt niet
alleen zo in de wouden van
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Siberië. Datzelfde verschijnsel is
dicht bij huis te aanschouwen.
Veel zaken die je tot voor kort tot
de kerntaken van een beschaafde
samenleving zou rekenen, zijn
opgeofferd aan De Markt. Het
vuur is gedoofd, met onveranderd
hetzelfde gevolg.
Thuiszorg? Geliberaliseerd.
Oftewel: afknijpen van het aantal
zorgverleners aan de basis en van
hun arbeidsvoorwaarden, en
bovenmatige luxe aan de top.
Sociale woningbouw? Idem.
Energievoorziening? Dito. De
hijgerigheid van de
aandeelhouders en de
graaibaarheidsfactor van de
topmannen bepalen het beleid, en
de kwestsbaren betalen het gelag.
Hoe bedoelt u: ‘zegeningen’?
Gelukkig is de verloedering nog
niet compleet. Defensie en
binnenlandse orde en veiligheid
zijn nog niet aan de wolven
prijsgegeven, net zo min als
dijkbewaking, waterzuivering en
basisonderwijs. En niet te
vergeten: Gijzenrooi! De
activiteiten in onze wijk, de
belangenbehartiging van de
inwoners, en de uitgave van het
Zegje behoren nog steeds tot de
kerntaken van onze
wijkvereniging, zonder
commerciële bijbedoelingen en
zonder knetterende bonussen voor
het bestuur. Oftewel: de waanzin
van de Vrije Markt kan gekeerd
worden, en Gijzenrooi wijst de
weg!
En ehhhh....... als er in de
komende kabinetsformatie nog
een minster van ontmarkting
nodig is, dan hoor ik het wel.
Gijsz
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“Scouting Stratum zoekt
kaderleden
In 2012 is het 100 jaar geleden dat de eerste
scoutinggroep in Stratum opgericht werd. In de loop
van de jaren zijn er meerdere groepen bij gekomen.
Een aantal is inmiddels weer opgeheven. Drie groepen
zijn een aantal jaren geleden gefuseerd. Daarmee is
scouting in Stratum nog steeds springlevend. Het is
een ontzettend fijne vrijetijdsbesteding.

Vrijwilligers bij activiteiten
gezocht!
Voor de activiteiten die we weer gaan organiseren als
commissie hebben wij natuurlijk altijd veel helpers
nodig. Nu is de laatste jaren een beetje het beleid
ontstaan dat mensen afwachten totdat ze benaderd
worden. Hetzij telefonisch hetzij persoonlijk. Dit
betekent voor ons als commissie ontzettend veel werk
en vele avonden aan de telefoon. Dit moet in het
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Scouting Stratum is een gezonde, actieve, maar vooral
ook gezellige groep, waar wekelijks 160 jeugd- en
kaderleden met elkaar optrekken. Nieuwe jeugdleden
(vanaf 4 jaar) zijn meer dan welkom, maar ook
enthousiaste kaderleden (vanaf 17 jaar) ziet de groep
heel graag komen. Op dit moment komt de groep bij
een aantal leeftijdsgroepen nog kaderleden tekort.
Mocht je geïnteresseerd zijn en je wilt meer informatie,
stuur dan een emailtje naar
scoutingstratum@upcmail.nl of bel 06-46096501”

digitale tijdperk toch anders kunnen. Daarom zijn we
bezig om een e-mail lijst aan te leggen zodat we onze
vrijwilligers via de mail kunnen benaderen. Denkt u in
de toekomst iets te kunnen en willen betekenen voor
de activiteiten in onze wijk? Wilt u misschien ook een
keer iets bijdragen aan een gezellige en leefbare wijk
waar de mensen elkaar kennen? Bent u misschien
nieuw komen wonen in Gijzenrooi en lijkt helpen bij
een activiteit u een mooie manier om nieuwe mensen
te leren kennen?
Stuur dan uw e-mail adres naar
activiteitem@gijzenrooi.nl.
Uw e-mail adres zal alleen gebruikt worden om u te
benaderen voor hulp bij activiteiten. U kunt altijd nog
beslissen of dat u wel of niet kunt helpen op de
bewuste dag. De vrijwilligers die hun e-mail adres bij
vorige activiteiten al kenbaar hebben gemaakt aan ons,
hoeven uiteraard niet meer te reageren.
Overigens kunnen wij ook nog nieuwe leden
gebruiken voor de commissie zelf!
Dus wilt u graag meedenken en meehelpen met de
voorbereiding van een van onze activiteiten stuur dan
ook een mailtje naar bovenstaand adres of bel een van
de leden van de commissie activiteiten. Onze
telefoonnummers staan achter in het Zegje.
Samen kunnen we Gijzenrooi actief, sociaal en gezellig
houden!
Mariëtte Mooren
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Vanwege al het talent in de wijk
komt er op de Vennendag
weer een “OPEN PODIUM “ !
Kun je dansen, zingen, rappen, acteren, speel je in een band, kun je goochelen,
acrobatische kunsten verrichten of heb je andere verborgen talenten ?
Geef je op als deelnemer: alleen, als duo of groep en steel de show !
Het kan en mag allemaal! Elk talent is welkom, jong en oud !
Enne….. denk niet te snel “dat is niets voor mij “!
Het is immers géén wedstrijd ! Deelname is gratis.
We starten direct na afloop van de fietstocht en dat is naar verwachting omstreeks 15:30 uur. Locatie : Eijerven.
We verwachten dat er heel wat talent in onze wijk aanwezig is, dus stel ons niet teleur en doe mee op 27 juni!
Wil je meedoen, meld je dan aan door middel van het invullen van onderstaande strook en lever deze vóór 14
juni a.s. in bij een van de contactpersonen. Geef ook duidelijk aan of je eventueel gebruik maakt van
eigen instrumenten of van de aanwezige geluidsinstallatie.

JA, ik meld me aan voor deelname aan het OPEN PODIUM op de Vennendag op 27 juni 2010.
Naam :

M/V

Adres :
Tel.nr :
Email :
Geef hieronder in het kort aan waaruit je optreden bestaat, hoe lang het duurt en of je eventueel gebruik wenst
te maken van de aanwezige geluidsinstallatie.

Inleveren vóór 14 juni a.s. bij een van onderstaande personen:
Janine Steuns
Janco Rampart
Hans Halajdenko
Mariëtte Mooren
Het Gijzenrooise Zegje pagina 11
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Voorzitter in het
zonnetje gezet!
Op 7 april jl. zou aan onze voorzitter, tijdens de ALV,
een blijk van waardering worden uitgereikt. Uiteraard
wist Peter Hans Unk zelf van niets. Omdat de blijk
van waardering een penning van de stad behelsde,
zou een wethouder die uitreiken, maar… Enkele
dagen voor de 7e liet de wethouder weten het niet te
gaan redden op de afgesproken avond. Of e.e.a. naar
de namiddag kon. In aller ijl regelde de secretaris iets
met de vrouw van Peter Hans en ze trommelde wat
afgevaardigden op. Toen liet de wethouder weten dat
ze toch niet kon, maar haar collega zou kunnen
waarnemen. Wel ietsje eerder… Wetend van politici en
overvolle agenda's en flexibel als wij zijn in onze wijk,
ging dat natuurlijk lukken!
En ja, in de namiddag zette Peter Hans zich in voor
een ingelaste bestuursvergadering over de
buitenschoolse opvang… Druk doende om daarover
iemand telefonisch te benaderen, ging de deurbel en
liepen er plots allerlei mensen over de vloer!
Vertegenwoordigers van de commissies en wethouder
Marriët Mittendorff. De uitdrukking op het gezicht
van Peter Hans mag verbaasd/verward genoemd
worden. Hij leek te denken dat allen zich met de
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vergadering gingen bemoeien. De wethouder die veel
over het onderwerp bleek te weten, ging aanvankelijk
mee in het gepraat over de buitenschoolse opvang,
maar ze wist toch zo te manoeuvreren, dat ze aangaf
daar nu niet voor gekomen te zijn!
En dus werd Peter Hans duidelijk gemaakt dat hij in
het zonnetje werd gezet. Hij was voorgedragen voor
de gemeentelijke vrijwilligerspenning! Natuurlijk
werden zijn verdiensten (vanaf 1995) voor onze
vereniging belicht, maar daarnaast werd zijn
jarenlange inzet voor de scouting en hetgeen hij voor
de doopsgezinde kerk doet, ook vermeld. De
wethouder overhandigde hem de fraaie penning,
waarop de datum en zijn initialen zijn gegraveerd. Een
bijbehorende draagspeld mocht vrouw Ineke hem
opspelden. Namens de vereniging kreeg Ineke een
prachtig boeket en Peter Hans kreeg nog een lekker
flesje wijn. Applaus van het publiek natuurlijk! En de
voorzitter… hij was verrast, maar ook heel blij met de
blijken van waardering.
's Avonds tijdens de ALV werd aan het gebeurde nog
wat aandacht besteed. De penning was er te zien en
natuurlijk werd het speldje gedragen! De opkomst
voor de vergadering was niet massaal, maar zinnige
dingen zijn uiteraard wel aan de orde geweest. Het
verslag van de vergadering treft u elders in dit Zegje.
Beja Peijpers
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Scouting Père Kersten Stratum
naar Gijzenrooi
De verhalen gingen al een paar jaar
rond dat een Scoutinggroep zich zou
gaan vestigen in Gijzenrooi. Tot nog toe
waren het vooral plannen en
voornemens, maar nu lijkt het er toch
echt van te gaan komen. Vandaar dat
wij ons in het kort willen voorstellen
en vertellen wat onze plannen zijn.
Op dit moment is Scoutinggroep Père
Kersten Stratum al zo’n 60 jaar
gehuisvest aan het Servaasplein. Echter
doordat onze huidige onderkomen, ‘t
Vossenhool, zal worden afgebroken zijn
wij al zo’n acht jaar op zoek naar een
vervangende locatie. Onze voorkeur is
daarbij altijd al richting Gijzenrooi
gegaan omdat daar het merendeel van
onze leden vandaan komt. Inmiddels is
een perceel aangekocht door Stichting
Jeugdwerk Stratum ten behoeve van de
Scoutinggroep aan de Heezerweg net
achter het Kannunikensven, waar tot
voor kort nog paarden stonden. Het zal
alleen nog wel even duren voordat een
nieuwe blokhut op dit terrein zal worden
gebouwd; hiervoor moeten eerst een
flink aantal procedures worden
doorlopen. Tot die tijd, vanaf de
zomervakantie, zal de Scoutinggroep
haar opkomsten hebben in een
voormalig schoolgebouw aan de
Geraniumstraat.
Scouting Père Kersten Stratum heeft
ongeveer 120 leden die verdeeld zijn in
speltakken (leeftijdsgroepen). De jongste
leden, de Bevers zijn jongens en meisjes
van 4½ tot 7 jaar, daarna gaan de jongens
naar de Welpen (7 – 10 jaar) en de
meisjes naar de Kabouters (7 – 10 jaar).
Verder zijn er de Verkenners (jongens 10
– 14 jaar) en de Gidsen (meisjes 10 – 14
jaar) en de Rowans/Sherpa’s (gemengd
14 – 18 jaar). Zodra een jeugdlid 18 jaar

wordt, kan hij of zij staflid worden.
Scouting biedt kinderen en jongeren een
plezierige vrijetijdsbesteding.
Samenwerken, samenspelen, avontuur,
uitdaging, structuur, respect voor elkaar
en de leefomgeving, zelfstandigheid en
ontplooiing zijn hierbij belangrijke
uitgangspunten. Voor meer informatie
over de Scoutinggroep kunt u terecht op
onze website www.perekersten.nl en
natuurlijk kunt u altijd een keer op
zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00
uur komen kijken!
Wij kunnen ons voorstellen dat dit stukje
niet direct alle vragen beantwoord en
misschien zelfs wel meer vragen oproept.
Omdat wij het belangrijk vinden een
goed contact op te bouwen en te
onderhouden met alle omwonenden en
andere betrokkenen, willen wij u
verzoeken om bij vragen vooral contact
met ons op te nemen. Als het gaat om de
Scoutinggroep en haar programma’s c.q.
opkomsten, kunt u mailen of bellen met
Antoon van Dartel:
groepsvoorzitter@perekersten.nl,
telefoon 040-2693196. Als het gaat om het
terrein en de bouwplannen voor een
nieuwe blokhut, kunt u met
onderstaande persoon contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Berry Murray
voorzitter Stichting Jeugdwerk Stratum,
namens Scouting Père Kersten Stratum
tel. 040-2110428
email: b_murray@hetnet.nl
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