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P09 Algemene
Ledenvergadering

P11 Paaseieren zoeken

P12 Cultuur bij je Buur
17 februari 2017

Denk mee over de koers van de
bewonersvereniging in een speciale
ideeën-sessie.

Ook dit jaar komt de paashaas weer
naar Gijzenrooi. Mis hem niet!

Terugblik op een geslaagde avond.
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Denk aan de contributie!

In dit nummer o.a.:
P04

Wandelen in Gijzenrooi

P06

Grondmist in de Zegge

Het lidmaatschap kost maar € 3,50 per kalenderjaar per
huishouden.
De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2017 én uw adres.

P07 Energieloket Eindhoven
			
P08 Beroofd!

Bekijk ook de vernieuwde website!

P08

Bedankt Beja!

P09

Algemene Ledenvergadering

P10

Achter de schermen

P11

Paaseieren zoeken

Op de website is van alles te vinden: een forum, artikelen
die het niet tot in het Zegje hebben gehaald, actuele mededelingen, foto’s van activiteiten etc.
Het adres is hetzelfde gebleven: www.gijzenrooi.nl.

P12 Nabeschouwing Cultuur
		
bij je Buur 2017
P17 Nabeschouwing
		Kerstboom 2016
P18

Dj’s gezocht voor de battle

P19

Gijsz gaat voor vernieuwing

P21

ZorgSamenBuurt

P23

NIeuwjaarsborrel

Evenementenkalender 2017/18
Wat?

Wanneer?

Waar?

Wandelen in Gijzenrooi

zondag
10:00-12:00

START BUSHALTE BUNDERKENSVEN,
iedere eerste zondag van de maand

ALV

3-4 19:45

steunpunt De Jaguar

Paaseieren zoeken

15-4 10:30

Verzamelen Eijerven

Midzomernachtavond

8-7

Eijerven

Burendag

24-9

Eijerven

Lampionnenoptocht

12-11

Verzamelen Eijerven

Kerstboom & De Boomklevers

8-12

Vijver Diepmeerven

Lustrum Cultuur bij je Buur

23-2-2018

Door de gehele wijk...

www.gijzenrooi.nl

Wandelen in de Gijzenrooise Zegge
Tja, daarvoor hoef je je benen niet te verbergen. Sla ze gerust eens uit. Ook als het mistig is. Of bij mooi
weer. Doe mee met onze groepswandelingen in de mooie natuur rond Gijzenrooi.
Sinds ruim een jaar maken we iedere eerste zondag van de maand een gezamenlijke wandeling door de
natuur. We wandelen ongeveer 10 km, dus we zijn na ongeveer 2 uurtjes weer thuis.
Het tempo, dat eerst vrij stevig was, is inmiddels gezakt tot het aangename wandeltempo van 5 km per
uur, dan kunnen we ook wat beter rondkijken.
Waar? 				
We starten bij de bushalte aan het Bunderkensven
Hoe laat? 			
10 uur ’s morgens
Wanneer ook al weer?
De eerste zondag van de maand
We doen niet aan aanmelden of afmelden. Kom gewoon meelopen. Iedereen is welkom.
Nieuw!
Heb je geen zin om 10 km te wandelen of komt de zondagmorgen je niet uit?
Ga dan gewoon met ons mee op woensdagavond een uurtje wandelen.
Dat doen we van begin april tot eind oktober als het zomertijd is.
We beginnen op woensdag 5 april en wandelen iedere 14 dagen.
Waar?
We starten bij de bushalte aan het Bunderkensven
Hoe laat?
7 uur ’s avonds
Wanneer?
Woensdag om de 14 dagen in de even weken. De laatste wandeling is op 18 oktober.
Ook hiervoor hoef je je niet aan te melden. Als je er bent loop je gewoon mee. O ja, de wandelingen gaan
altijd door en worden begeleid door Albert en Ans Hoofman en Truus en Kees van Vessem.
Tot dan, Kees
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Voor in je agenda!
Eind januari zijn we met een aantal organisatoren van activiteiten weer bij elkaar geweest om te bespreken
wat er voor de rest van 2017 op de kalender staat. We praatten eerst wat na over de heel gezellige vrijwilligersborrel van 22 januari. Iedereen die zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de wijk was
daarvoor uitgenodigd. Het bestuur wil zo haar waardering tonen voor ieders inzet; vaak onzichtbaar werk
waar toch veel tijd in gaat zitten. Niets gaat vanzelf. De vrijwilligers vonden het vooral leuk om elkaar te
ontmoeten en even na te praten over alles wat er in de wijk het afgelopen jaar gerealiseerd is: van Burendag tot Midzomeravond, van buurtpreventie tot het verwelkomen van nieuwe bewoners, van wandelen
tot paaseieren zoeken. En nog veel meer. Dat gaan we dit jaar weer doen. Noteer de volgende data alvast
in je agenda. Want als je dit leest is Cultuur bij je Buur alweer geweest!

Maandag 3 april 2017:
Algemene Ledenvergadering in steunpunt De Jaguar. Kom hier naartoe en praat mee over de
toekomstige activiteiten
Zaterdag 15 april 2017:
paaseieren zoeken voor de allerkleinsten in onze wijk
Zaterdagavond 8 juli 2017:
Midzomeravond in ons eigen prachtige parkje aan het Eijerven, met toneel en swingende
muziek
Zondagmiddag 24 september 2017:
Burendag, met sport en spel voor de kleintjes, muziek en eten in Italiaanse sfeer én een battle
van jonge DJ’s uit onze buurt
Zondag 12 november 2017:
ter gelegenheid van Sint Maarten een lampionnentocht door de wijk
Vrijdag 8 december 2017:
onthulling van de kerstverlichting in de boom bij de vijver, met warme chocomel of iets sterkers voor de aanwezigen. Het gelegenheidskoor De Boomklevers zal mooie kerstliederen ten
gehore brengen
Vrijdag 23 februari 2018:
lustrumeditie van Cultuur bij je Buur
Er is ook een actieve wandelgroep in Gijzenrooi. Iedere eerste zondag van de maand is er een stevige wandeling van ongeveer twee uur en voor de mensen die het liever wat kalmer aan doen is er vanaf woensdag
5 april eenmaal in de 14 dagen een meer relaxte avondwandeling. Houd hierover de informatieborden in
de wijk in de gaten.
Ook lijkt er belangstelling te zijn voor één of twee keer per jaar een fietstocht van ongeveer 25 kilometer.
We zoeken nog één of twee medebewoners die het leuk zouden vinden om dit te organiseren.
Greetje Heijmans

www.gijzenrooi.nl

Grondmist in de Gijzenrooise Zegge

Grondmist hangt laag
over de velden
een prille ochtendzon,
nog wat vaag,
wachtend op de kracht van later
speelt ermee,
schijnwerper in de rook
van het theater
Een jonge stier
kalfsheid pas ontgroeid
steekt de kop erboven, loeit
een plotselinge wereld toe
maisveldstoppels
prikken in het neveldek
vergeefs een lek
voor een te verre zon
Tranen van dauw
langs stoppels en stengels
druppen in rouw
neer op de grond
een wandelaar dwaalt
eenzaam mijmerend
met verborgen benen
de velden rond
Kees van Vessem
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Nieuw:
Energieloket van 040energie
en gemeente Eindhoven
In 2014 hebben we vanuit de Commissie Duurzaamheid van onze bewonersvereniging samen
met vereniging 040energie een inkoopactie voor
zonnepanelen georganiseerd, waar veel mensen
uit onze wijk gebruik van hebben gemaakt. Misschien ben je er toen niet aan toegekomen, maar
ben je nu wel geïnteresseerd in zonnepanelen? Of
wil je meer weten over andere maatregelen, zoals
isolatie of een warmtepomp? Dan verwijzen we
je graag naar het nieuwe Energieloket Eindhoven
Slimwonen+. Dit energieloket is een initiatief van
vereniging 040energie, samen met de gemeente
Eindhoven.
Het energieloket https://www.slimwonenplus.nl/
gemeente/eindhoven/ is een digitaal startpunt voor
iedere Eindhovense woningeigenaar die snel wil
weten wat hij kan doen om zijn woning energiezuinig te maken. Het energieloket heeft geen winstoogmerk.
Via het Energieloket Eindhoven SlimWonen+ kun
je een snelle energiecheck doen waarmee je een

indruk krijgt van jouw
energieverbruik ten opzichte van vergelijkbare huizen
en huishoudens. Met een
wat uitgebreidere online
energiescan krijg je inzicht
in welke besparingsmaatregelen je kunt overwegen.
Persoonlijk energieadvies
door een adviseur van
SlimWonen+ is ook mogelijk
(maatwerk, de kosten zijn
ca. 100-150 euro).
Via het energieloket kun je ook offertes aanvragen
bij door SlimWonen+ geselecteerde leveranciers en
installateurs en informatie inwinnen over subsidieregelingen. En zoek je een checklist om een offerte
van een zelfgekozen leverancier te beoordelen? Ook
die zijn via de website te vinden. Verder vind je op
de website een aantal energiemaatregelen bij elkaar
zodat je alvast een idee krijgt van wat er allemaal
mogelijk is, waar je op moet letten en hoe het zit met
de financiële aspecten.
040energie is een vereniging -die draait op vrijwilligers- die Eindhovenaren wil helpen met het nemen
van energiemaatregelen (besparing en verduurzaming). Zie ook www.040energie.nl

www.gijzenrooi.nl

Beroofd!
Betty (87) is er nog vol van. Ze vertelt geëmotioneerd wat haar anderhalve week geleden is overkomen: haar portemonnee gestolen uit haar tas die
in het mandje van de rollator lag. En dat nog wel
op klaarlichte dag in onze ‘veilige buurt’ Gijzenrooi. Ze wil haar verhaal graag aan me kwijt omdat
ze het belangrijk vindt dat mensen gewaarschuwd
worden.
Betty woont al meer dan 20 jaar in Gijzenrooi. Fijn
wonen, mooie groene buurt, de winkels vlakbij.
Haar kinderen zijn inmiddels de deur uit en sinds
de dood van haar man staat ze er alleen voor. Maar
ze is actief, doet zelf haar boodschappen en ze doet
mee aan allerlei dingen die voor ouderen georganiseerd worden. En eens per maand gaat ze naar de
bank om geld te pinnen, zodat ze altijd wat contanten in huis heeft. Zo ook een paar weken geleden.
Betty is voorzichtig, past goed op zodat niemand
haar pincode kan zien en ze telt ook het geld niet
dat uit de automaat komt, maar bergt het meteen
op. Haar valt die dag niets bijzonders op.
Maar als ze vlak bij huis is wordt ze opeens omringd door een paar jongemannen. Ze duwen en
trekken wat, lachen en praten hard én pakken haar
bril af. Betty is in verwarring, wie zijn dat? Is het

Dank je wel, Beja!
Na 10 jaar trouwe dienst voor de Commissie Communicatie heeft ons redactielid Beja Peijpers besloten te stoppen met het grootste deel van haar werkzaamheden, de verzorging van de distributie van
ons wijkblad. Zij wil graag wat meer tijd spenderen
aan haar grootste hobby, genealogie oftewel stamboomonderzoek. En wie Beja kent, weet dat zij nog
veel meer andere bezigheden en interesses heeft.
Wel wil zij nog, waar mogelijk, mee helpen met
het redigeren van de kopij en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar wij zullen haar geweldige
inbreng op alle andere fronten natuurlijk enorm
missen.Beja, namens ons allen heel hartelijk bedankt
voor je nooit nalatende betrokkenheid en tomeloze
inzet!
Commissie Communicatie: Wim, Willem, Frank, Käthe,
Evelyn en Hanneke

de buurman? Zijn het jongens uit de straat? Ze ziet
weinig en weet maar één ding, zo snel mogelijk
proberen door te lopen en haar veilige huis in. Van
de zenuwen krijgt ze bijna haar voordeur niet open.
Binnen controleert ze snel haar tas. Helaas, haar
angstige vermoeden komt uit, haar portemonnee
met inhoud is verdwenen! Gelukkig zijn de buren
thuis en die bellen de politie. Ze doet haar verhaal
en hoort dat het helaas vaker voorkomt, ook in Gijzenrooi. Dus buurtgenoten, let goed op en zet nooit
je handtas met allerlei waardevolle spullen voor in
dat mandje!
Greetje Heijmans
(De echte naam van deze oude dame is bij mij bekend).
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BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
IDEEËN-SESSIE &
ALGEMENE LEDENVERGADERING
MAANDAG 3 APRIL 2017
Beste buurtbewoners,
Hebt u ideeën over leuke activiteiten
in de wijk?
Hebt u ideeën over hoe we verbeteringen in de wijk kunnen aanbrengen?
Vindt u het leuk om eens actief mee
te denken over waar de bewonersvereniging zich -de komende jaren- mee
bezig kan houden?
Kom dan naar de Algemene Leden
Vergadering (ALV) op maandag 3
april.
Na het officiële gedeelte van de ALV willen we opsplitsen in groepjes om te brainstormen over ideeën om
onze wijk te verbeteren. Na de brainstormsessie volgt er een gezamenlijke terugkoppeling. Vervolgens is er
nog tijd voor een hapje en een drankje met elkaar.

Datum: Maandag 3 april 2017

Welkom:				19.45 uur
Aanvang vergadering: 		
20.00 uur
Einde vergadering:			
20.30 uur
Brainstormsessie:			
20.30 uur – 21.30 uur
Buurtborrel:				
21.30 uur – 22.30 uur

De agenda van het formele gedeelte is als volgt:
1
2
3
4
5

Opening en mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 11 april 2016 (zie www.gijzenrooi.nl)
Aftreden en (her)benoemen penningmeester en voorzitter*
Financiële verantwoording 2016 en begroting 2017
Rondvraag en sluiting

Let op: in tegenstelling tot afgelopen jaren is de ALV niet in het Cruydenhuisch maar in de Jaguar (Jaguarstraat 2).
Wij kijken uit naar een inspirerende avond op 3 april!
Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi

* Statutair heeft ieder bestuurslid een zittingstermijn van 2 jaar. De huidige voorzitter Gerard van Rossum en de huidige penningmeester Nicole Wenmakers treden af en zijn herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur vóór 1
april.

www.gijzenrooi.nl

Achter de schermen
Er gaat veel vooraf aan een mooi optreden bij Cultuur bij je Buur. Neem nu bijvoorbeeld het optreden
van Casper Pillaerds en Willem van Veggel: muziek
bij filmbeelden. Het gemakkelijkste onderdeel is
het vinden van een huiskamer: er zijn veel buurtgenoten die hun huis wel een avond open willen
stellen. Maar in dit geval moet er een piano staan!
Zo’n huiskamer hebben we niet meer beschikbaar,
want de twee huiskamers met vleugel/piano zijn al
bezet. Op naar het Keyboard Centrum op de Heezerweg. Onze buurtgenoot John Hanrath heeft daar
heel veel mooie digitale piano’s staan en hij wil best
voor een avond een piano beschikbaar stellen, maar
alleen als Casper een digitale piano ook echt als een
heel goed alternatief ziet. Dus Casper speelt op een
zaterdag in december urenlang op enkele piano’s in
de winkel en is dan helemaal weg van het prachtige
geluid van de Roland LX 17. Dat wordt ‘m. John zal
zorgen dat de piano geplaatst wordt.

Maar bij de muziek horen filmbeelden. Wie heeft
een sterke beamer? En een scherm? Of kan er geprojecteerd worden op de muren? Via, via regelen we
beide zaken, maar we moeten nog uitproberen hoe
die in de huiskamer moeten staan. Een week vóór
CbjB gaat Casper nog een hele middag spelen in de
toonzaal aan de Heezerweg en worden er afspraken
gemaakt over de plaatsing van de piano. Kan die de
draai in het halletje wel maken? Of toch via de tuindeuren naar binnen? En waar zou Casper de piano
precies willen hebben? Is de gastvrouw de hele dag
thuis? Want de kunst moet ook nog opgehangen
worden. Gelukkig zijn er genoeg stoelen in huis
dus hoeven er geen klapstoeltjes van basisschool
De Klimboom gebracht te worden. Die kunnen
verdeeld worden over de andere huiskamers. Pas
op het laatste moment komt alles samen: een mooie
huiskamer, prachtige muziek gespeeld door Casper
op de digitale piano van het Keyboard Centrum,
sfeervolle filmfragmenten van Willem erbij en in
de pauzes genieten van de kunstwerken van Nico
Schelvis en van elkaars gezelschap! Wietske Kramer
kijkt terug op een mooie avond in haar huiskamer.

Wist u dat……
een straat adopteren veel voldoening geeft?
er sneeuwklokjes bloeien in de berm?
een groepje jongeren iedere week samen een fles wodka leegdrinkt voordat ze uitgaan en dan de lege fles in de sloot of in het bos gooit?
onze wijk tot de schoonste van Eindhoven behoort?
er helaas nog steeds hondenbezitters zijn die de poep van hun hond niet opruimen, ook als
die onder andermans brievenbus is gedeponeerd?
veel wijkbewoners zwerfvuil in de buurt toch even oprapen en thuis weggooien?
een doodgereden eend gerust een week langs de straatkant blijft liggen zonder dat iemand
iets doet?
de ‘Buiten Beter’ app van de gemeente goed werkt?
alle beetjes helpen?
Overweegt u ook om een straat te adopteren in onze wijk, maak dan eens een afspraak met
Greetje Heijmans

9

10 HET GIJZENROOISE ZEGJE

Oproep!
De commissie communicatie zoekt een vrijwilliger die 4 keer per jaar de coördinatie op zich kan nemen betreffende de verspreiding van de Zegjes.
Dit omhelst onder andere de volgende taken:
Melden bij de bezorgers wanneer de Zegjes verspreid moeten gaan worden
De gepaste hoeveelheid Zegjes aanleveren bij de bezorgers.
We maken graag in een gesprekje duidelijk hoe een en ander werkt.
Interesse? Stuur even een mailtje naar communicatie@gijzenrooi.nl

KOM JE OOK
PAASEIEREN
ZOEKEN?
Op paaszaterdag 15 april a.s. organiseert de commissie activiteiten van de bewonersvereniging een
leuke en inmiddels vertrouwde activiteit voor de
kinderen in onze wijk: het paaseieren zoeken!
We verzamelen op het Buurtven (veldje Eijerven/
Schaapsloopven). We vertrekken we om 10.30 uur
samen met de paashaas naar de zoekplaats.
Deelname aan het paaseieren zoeken is gratis, wel
moeten alle kinderen bij aankomst op het Buurtven
even aangemeld worden. Ze krijgen dan een kaartje
waarmee ze na afloop van de activiteit een leuke
attentie mee naar huis krijgen. Alle kinderen kunnen met de gevonden eieren een lootje verdienen,
daarmee zijn leuke prijsjes te winnen in de loterij.
Dus hoe meer eieren je vindt, hoe groter je kans op
een prijsje.
Voor ieder kind is er iets te drinken en voor de
ouders een lekker kopje koffie of thee.
Het belooft weer een ouderwets gezellige ochtend
te worden dus kom ook naar het Buurtven, samen
met je vader of moeder om eieren te zoeken op de
geheime verstopplaats van de paashaas!
Esther v.d. Meijden en Monique Rampart
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Cultuur bij je Buur 2017
Een collage van recensies door diverse deelnemende gasten en gastvrouwen en -heren
In de donkere maar droge avond van 17 februari groeten mensen elkaar op straat in de normaal zo rustige
wijk Gijzenrooi. Sommige mensen kennen of herkennen elkaar. Anderen zijn volstrekte vreemden, maar
groeten elkaar uit een soort verbondenheid. “Veel plezier!”, “Fijne avond!” en “Tot ziens!”.
“Muzikale reis door Europa”
door het Venloos Blaaskwintet, sieraden van Jannet Gunnink – Noordzij
Wat is er heerlijker om op vrijdagavond na een week
hard werken een concert in je eigen huis te beluisteren? Een heel blaaskwintet vulde onze zitkamer!
Frits van der Meulen nam ons, samen met het Blaaskwintet van het Venloos’ Symfonieorkest, mee op een
muzikale reis door Europa, die begon aan het Duitse
hof in Stuttgart in de 18e eeuw. Van daaruit naar
Aragon voor een dans uit de opera Carmen van Bizet
uit de 19e eeuw en toen weer verder naar Hongarije
van de 20ste eeuw met oude volksliedjes. Er werd
met aandacht geluisterd naar de muziek en daarna
ook met aandacht gekeken naar de prachtige sieraden van Jannet Gunnink-Noordzij. Met een drankje
drentelde iedereen in huis rond en de komende en
gaande buur loste elkaar af. Een gezellige avond met
prachtige muziek, een heerlijke vrijdagvond!
“Muziek uit de jaren 60 en 70”
door The NowhereMen met sieraden en keramiek van Corinne de Bijl

Cultuur bij je Buur! Voor de 4e keer en weer fantastisch! Met een vriendin op pad, eerst naar de huiskamer
van gastvrouw Carla Goumare. Genietend van een kopje koffie met lekkers konden we de tere porseleinen en veelzijdige kunstwerken van klei van Corinne de Bijl bewonderen. Om 8 uur begon de band The
NowhereMen te spelen. Als bij een Jukebox konden we kiezen uit een menu van liedjes uit de jaren 60 en
70. Roept u maar! Even terug in de tijd, nostalgie, herkenning, genieten. Heerlijk, muziek waar je vrolijk
van wordt. Het publiek was enthousiast, jammer dat het half uurtje zo snel om was.
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“De opwekking van Lazarus met volksmuziek”
door Jan de Becker, met muziek van Olga Hochstenbach, Lia Verheijen en Clim Slaats.
Beelden van keramiek van Mary Kerkhoven

We worden hartelijk ontvangen in de stijlvolle huiskamer van Hans en Barbara van Mourik voor een mirakelse voorstelling. Er staan fraaie keramische objecten van Mary Kerkhoven. Zij werkt al 40 jaar met klei en
heeft zich heel veel technieken eigen gemaakt waaronder raku, geglazuurde werkstukken en sculpturale
techniek.
In de 70’er jaren heb ik erg genoten van de voorstelling Mistero Buffo van Dario Fo door de Internationale
Nieuwe Scene uit Antwerpen. Veel van de muziek en teksten zijn blijven hangen merk ik bij deze voorstelling. Olga, Lia en Clim omlijsten de eenakter ‘De opwekking van Lazarus’ gespeeld door Jan de Becker,
met volksmuziek op de trekharmonica. Wat heb ik ‘nondedomme’ genoten van deze acteur. Hoe deze man
in zijn eentje zoveel verschillende types tot leven laat komen, zonder attributen, zonder kostuums, zonder
grime…. Ik waan me één van de toeschouwers die zich op het kerkhof verzameld hebben om te zien hoe
Jezus zijn kunstje gaat doen. Ik hou erg van de Vlaamse taal, Jan laat elk karakter met een eigen dialect
spreken, voortdurend schakelend van het ene personage naar het andere. Regisseur José Cruijsberg heeft
eer van haar werk. Hopelijk liggen er nog wat mirakels in de kast voor volgend jaar!
“Beter een goede buur”
door De Restaurantband en schilderijen van Alice Hoeijmans
Na wat kokkerellen door Tim,
Jeske en Rick, serveerde “De
Restaurantband” een overheerlijk
9-gangen (buren-)menu. Een licht
voorgerechtje als “Neighbours”,
een stevig Frans hoofdgerecht
“Padam padam” en “Vivre” (Laat
me), als special een luchtig toetje
“Valerie” en tussendoor verschillende Nederlandse amuses voor
de fijnproever.
Gijzenrooi is sinds de 4e editie van CbjB een (sterren-)restaurant rijker. De gasten hebben kunnen genieten
van verschillende smaaksensaties en bovenal een gezellige avond, met dank aan de Chef-kok, de Ober en
de Serveerster. En niet te vergeten Alice Hoeijmans, die de kleurige schilderijen met een Caribisch sfeertje
heeft tentoongesteld. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel: de Braziliaanse favela’s.
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“Net even anders”
door Go Rome met beelden van José Rögels
Bij Doriene Couwenberg en Fred Hornung staat ’Go
Rome’ al in de startblokken: Tejo op gitaar, Peter op de
toetsen en maar liefst dríe Jannen: Jan op de bas, Jan op
percussie (hij moest z’n echte drumstel thuislaten, maar
drumde perfect op kleiner materiaal) en Jan, de zanger,
onze wijkgenoot. De band was er vorig jaar ook, toen
met z’n drieën. Nu waren ze er alle vijf. Een geweldige,
swingende band! Perfect op elkaar ingespeeld, zichtbaar heel veel plezier in het spelen, lekkere muziek,
hoge kwaliteit: het klinkt fantastisch.
Ik kijk even rond in het publiek: íedereen heeft een
grote lach op z’n gezicht en iedereen is op de een of andere manier aan het meeswingen. Er beweegt van alles:
hoofden, armen, handen, benen, voeten of zelfs het hele
lichaam: je kúnt gewoon niet stilzitten bij deze muziek. Na afloop wordt er gescandeerd: ‘we want more’!
En ja hoor, we krijgen nog een fantastische toegift.
De sculpturen van José Rögels zijn bijzonder mooi: José werkt niet vanuit een vooropgezet plan maar vanuit wat het marmer haar te bieden heeft. Na afloop genieten we nog na met een drankje en met elkaar, tot
middernacht.
“Klassieke muziek”
door Evita en Floris van Dam en beelden van Erik Vastert.

Bij Joke en Bram Leenhouts spelen Evita en Floris van Dam op cello en piano muziek van Bruck, Ravel en
Prokofjev. Ter introductie van het laatste stuk vertelt Floris hoe zij als kinderen, op de achterbank van de
auto op weg naar hun vakantieadres, eindeloos luisterden naar Prokofjev. Zo ontstond hun liefde voor
deze veelzijdige moderne componist. Floris en Evita brengen zijn Sonate opus 119 uitermate geconcentreerd en gepassioneerd. De prachtige beelden van Eric Vastert vormen hiermee een ontroerende combinatie.
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“Muzikaal Mozaïek”
door het Zemlinski trio en schilderijen van Tonnie Mennen.

Bij gastvrouw Mirjam van den Eeden worden we gastvrij ontvangen. We bewonderen de schilderijen van
Tonnie Mennen met kleurige kubistische vogels en een impressie van de Borinage. Drie schilderijen zijn
zelfs al verkocht! Het concertje van het Zemlinski trio is geweldig om naar te luisteren. Ze voeren muziek
uit van onbekende 19e eeuwse componisten. Waarom zijn ze eigenlijk onbekend? Echt prachtige muziek.
En virtuoos gespeeld op piano, cello en klarinet. Na afloop van de muziekuitvoering kletsen we gezellig
nog een tijdje na met artiesten en buren. Een gezellig en geslaagd avondje uit.
“Lekker Wèrum”
door Trio Mari de Bijl met viltkunst van Betje Stevens.
’t War lekker wèrum in de koamer bij Ton en Irene
op het Vlasven. Het cultuurtrio Erik, Jan en Greetje
had geen beter adres kunnen uitzoeken voor het trio
Mari de Bijl en kunstenares Betje Stevens. Waarom?
Ik zal ’t oe vertellen. Eén en al natuur was ‘t waar we
ons in onderdompelden…… Veul vlas bij het ven…
zachte zijde aan de muur…natuurlijk geverfde en
daarna gevilte wol van misschien wel de schapen van
een herder op de Zummerse hei. Zag ik nou in die
kunst die herder, die soms een potloodventer was en
die na een lange relatie met zijn vrouw in een zwart
gat terecht kwam? Gelukkig trof hij een negerinneke
en constateerde dat het ‘zwarte gat’ toch mee viel.
Ik keek naar de golven, vloog als een vogel, dreef
op de wolken naar de zee…ik spoelde aan in ons
eigen Dommeldal, waar de kraanvogel ooit broeien zal. Waar de kwartelkoning zal zegevieren op zijn
troon, waar de lucht nog zuiver is en schoon. Ons Brabantse landschap met zijn hoopvolle belofte… mijn
gedachten gaan uit naar het nog lege ooievaarsnest in onze Zegge. Tot slot gaat mijn leedwezen uit naar de
eigenaar van de kiepen, die zijn hemelse geluk verstoord zag, toen zun zes hennen en zunne trotse haan
midden in de nacht door een sluwe vos werden afgeslacht. “Ik ha die kiepe pas” zo klonken zijn droevige
woorden op de muziek van Jacques Brel. De natuur op z’n schoonst, maar ook in al zijn wreedheid hier bij
Ton en Irene Broere op Vlasven nummer 8.
“Muziek in Beeld” (foto: cbjb 15)
door Casper Pillaerds en Willem van Veggel, met aquarellen van Nico Schelvis.
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Bij de voorstelling ‘Muziek in Beeld’ van Willem
van Veggel (beeld) en Casper Pillaerds (piano)
zien en horen de bezoekers een bijzondere combinatie. Casper, in het dagelijks leven kwaliteitsmanager bij DAF, heeft zeven mooie muziekstukken uitgezocht, o.a. van Philip Glass, Yann
Tiersen en Ludovico Einaudi. Willem, werkzaam
als software-architect bij ASML, heeft op basis
van die muziek zeven korte filmpjes gemaakt,
die wat betreft sfeer en thema passen bij deze
muziek. Willem gebruikte hiervoor honderden
filmfragmenten van soms maar een paar seconden. Het samenspel van de muziek en de beelden
is betoverend. De transparante aquarellen van
Nico Schelvis dragen veel bij aan deze sfeervolle
avond. Tussen de uitvoeringen door genieten de
buurtbewoners van de heerlijke zelfgebakken
koekjes en cakejes van gastvrouw Wietske Kramer. Dat is haar wel toevertrouwd.
Bij dezen willen wij ook onze buurtpreventie-lopers bedanken die op hun vrije vrijdagavond door de wijk
zijn gestruind om de veiligheid in de wijk te garanderen, terwijl er zoveel bewoners onderweg waren!!! En
natuurlijk ook heel veel dank aan bewonersvereniging Gijzenrooi, de 3 organisatoren, de gastgezinnen en
de artiesten van dit geweldige, succesvolle festijn!
Onze recensenten en fotografen:
Wiefse Coebergh, Anneke en Ruud Dalinghaus, Alda Denneman, Greetje Heijmans, Marleen Hermus, Nell Nijssen,
Marjon en Edward Vonken
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Kerstmis 2016 in Gijzenrooi.
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De oude vuilnisbelt
aan het fietspad naar
Zesgehuchten
Aan het fietspad naar Zesgehuchten ligt een oude
vuilstortplaats. Hierdoor zijn ooit oplosmiddelen
zoals dichlooretheen, vinylchloride, benzeen en
tolueen in de bodem en het grondwater terecht
gekomen.
Deze stortplaats is een aantal jaren geleden afgedekt
en sindsdien wordt ieder jaar de verontreiniging van
het grondwater gemeten.
In de loop der jaren heeft de verontreiniging zich
verspreid in de richting van onze wijk, maar is ook
steeds dieper in de bodem gezakt. Ieder jaar ontvang
ik van de gemeente hierover een onderzoeksverslag
van Arcadis.
Volgens de laatste gegevens ziet het er naar uit dat
de ‘verontreinigingpluim’ niet meer groter wordt en
binnen een aantal jaren zal afnemen door natuurlijke
afbraakprocessen in de bodem en het uiteenvallen
door fysisch-chemische processen. Wel is er een kleine ‘nalevering’ van gifstof uit de belt gemeten. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de druk van de
afdeklaag die enkele jaren geleden is aangebracht.
Nu kun je natuurlijk wel voorspellen dat de verontreiniging zal afnemen, maar dit gedraagt zich niet altijd volgens de verwachtingen, dat is in het verleden

wel gebleken. Daarom blijft de controle (monitoring)
aanwezig, maar na 2017 niet meer elk jaar maar elke
5 jaar. Dat geldt zowel voor de vuilnisbelt zelf, als
voor het grondwater.
Dit saneringsplan – hoewel je het misschien niet zou
verwachten, geldt monitoren ook als een vorm van
saneren – geldt tot in lengte van jaren.
Omdat ik niet tot in lengte van jaren regelmatig hierover een stukje wil schrijven, zie ik dit als het laatste
stukje over de vuilnisbelt. Tenzij er plotseling onverwachte gegevens opdoemen natuurlijk.
Kees van Vessem

Dj’s gezocht voor een battle!!!
Ben jij een upcoming Dj dan is dit misschien wel jouw moment!
Op onze Burendag zondag 24 september willen wij jong talent
(van twaalf tot twintig jaar) uit onze wijk een podium bieden.
Kun jij een breed publiek enthousiast maken en zorgen voor een
leuke sfeer? Wil je wel eens uitproberen hoe publiek reageert op
jouw muziekkeuze? Dan is dit een geweldige kans. Aarzel niet
en meld je aan. Het publiek is de jury: niet de meeste decibellen
maar het meeste enthousiasme zal de doorslag geven.
Voor de winnaar is de prijs € 50,00!
Informatie en aanmelden bij: Greetje Heijmans
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Vernieuwing
De mythologieën van diverse culturen hebben
door de tijd heen een scala aan opmerkelijke
fabelwezens voortgebracht, beste wijkgenoten.
En aan eentje daarvan in het bijzonder moet ik
de laatste tijd nogal eens denken. Ik heb het
dan over de vogel Feniks. Klassiek geschoolden
onder u kennen hem wellicht nog als Phoenix.
Feniks is tot ons gekomen vanuit de
oude Griekse mythologie, maar sommige
geschiedkundigen denken dat de Grieken op
hun beurt weer leentjebuur hebben gespeeld
bij de oude Egyptenaren.

vervolgens majesteitelijk weer op, verjongd,
kwiek en energiek. Hij kan er weer helemaal
tegenaan!
Het is waarschijnlijk niet geheel toevallig dat
ik juist in deze dagen regelmatig aan vogel
Feniks loop te denken, wijkgenoten. Als dit
Zegje uitkomt, naderen wij ontegenzeggelijk de
lente. We verlangen naar de eerste mooie dag.
Een dag waarop we in huis even alles tegen
elkaar openzetten om de mufheid van de winter
te vervangen door een frisse voorjaarsbries.
Schoonmaak kriebels dienen zich aan en de
tuincentra doen binnenkort weer goede zaken:
we willen de boel weer tot leven brengen!

Hoe het ook zij, deze Feniks is een wezen met
enkele in het oog springende eigenschappen.
Zijn gedaante is die van een vogel. Hij kan
behoorlijk oud worden, volgens sommigen wel
500 jaar. Maar als hij dan uiteindelijk, zoals dat
in wat ouder Nederlands heette, ‘oud is en der
dagen zat’ dan heeft hij een bijzonder kunstje
in zijn repertoire om daar wat aan te doen.

‘Omarm wat goed voor je is en laat los wie
en wat je in de weg zit’, zegt de Zenmeester.
En ik ben van plan me daar maar eens aan te
gaan houden. Wormstekerige oude gedachten,
gewoonten en patronen uit de schedel laten
waaien en nieuwe, frisse impulsen erin. Nieuwe
mensen ontmoeten ook, met wie ik nieuwe
ervaringen kan opdoen en delen.

Hoog in een eikenboom bouwt hij zich een
nest van kruidige planten. Vervolgens neemt
hij plaats in dat nest en gaat over tot een
knetterende spontane zelfontbranding. Volgens
de verhalen moet het een spectaculair vuur
zijn waarin Feniks ten onder gaat. Maar nu
komt het: uit de as van dat vuur herrijst Feniks

Spontane zelfontbranding gaat me als gewone
sterveling wat ver, maar wat nieuwe, frisse
ideeën trekken me wel aan!
Ik wens u alvast een prachtig voorjaar.
Gijsz
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ZorgSamenBuurt
In het septembernummer van 2016 heeft u kennis kunnen maken met het begrip ZorgSamenBuurt.
Deze term staat voor een vorm van georganiseerde (kleinschalige) burenhulp die al in verschillende
wijken in Eindhoven plaatsvindt en die we graag in Gijzenrooi zouden willen starten.
Intussen zijn we een aantal maanden en een aantal acties verder. Wat is er allemaal gebeurd:
Allereerst zijn er twee bijeenkomsten geweest in de Jaguar. Deze werden zeer goed bezocht (per keer ongeveer 60 mensen). Op deze avonden is een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke activiteiten die een
plaats zouden kunnen krijgen in het project. Er is een overzicht gemaakt van vraag en aanbod.

Te denken valt aan:
- Elkaar ontmoeten bv. huiskamer openstellen, luisterend oor bieden, samen eten/koken, etc.)
- Verzorging/oppas (bv. hond uitlaten, op huis passen bij afwezigheid, etc.)
- Technische klussen (bv. kleine klusjes in en rond het huis, etc.)
- Beweging (bv. samen wandelen, fietsen, etc.)
- Huishoudelijke dingen (bv. boodschappen doen, kleine huishoudelijke klusjes, etc.)
- Taalles
- Vervoer (bv. korte ritjes naar ziekenhuis, etc.)
- Hulp bij administratie (bv. invullen formulieren, etc.)
Zoals u ziet: een scala aan activiteiten waarin we –wanneer daar behoefte aan is- wat voor onze buur(t)
kunnen betekenen.
Om een volgende stap te maken was er op woensdag 15 januari 2017 een 1e “huiskamer” georganiseerd.
Hiervoor zijn de mensen uitgenodigd die bij de Jaguar-bijenkomsten aanwezig waren. Het was een geslaagde ochtend.
Om hier een vervolg aan te geven zijn er twee nieuwe ochtenden gepland. Bij het verschijnen van dit Zegje
is de woensdagochtend van 15 maart het vermelden waard. Belangstellenden zijn dan van harte welkom
van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Herma van de Ven (Wel even van te voren opgeven in verband met de organisatie). Bellen kan ook naar Herma.
Mocht u de avonden in de Jaguar gemist hebben en bent u geïnteresseerd; heeft u een hulpvraag of kunt u
hulp bieden, stuur dan een e-mail naar zorgsamenbuurt@gijzenrooi.nl
Als uw e-mail adres bij ons bekend is, wordt u –indien u dat wenst- op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
Namens de ZorgSamenBuurt commissie
Käthe Schilders
PS
Het is de bedoeling later in het proces gebruik te gaan maken van een telefoon om
hulpvragers en hulp- aanbieders samen te brengen. Heeft iemand nog een oude telefoon liggen die niet meer gebruikt wordt, maar nog wel functioneert? Dan zouden wij
daar graag gebruik van maken.

20 HET GIJZENROOISE ZEGJE

Bent u al lid van de
bewonersvereniging?
NEE? DAN ROEPEN WIJ U OP OM DAT WEL TE WORDEN!
DE BEWONERSVERENIGING IS ACTIEF VOOR DE WIJK.
ZIJ ZORGT VOOR EEN LEEFBARE WIJK WAAR HET PRETTIG
IS OM TE WONEN. DIT DOEN WIJ O.A. DOOR REGELMATIG
OVERLEG MET DE GEMEENTE EINDHOVEN. HET IS BELANGRIJK DAT WIJ EEN RELEVANTE GESPREKSPARTNER
BLIJVEN DIE VEEL BEWONERS VERTEGENWOORDIGT.
HOE MEER LEDEN, HOE GROTER ONZE STEM!

Nieuwjaarsborrel
Aangezien de vrijwilligers van de Bewonersvereniging Gijzenrooi van essentieel belang zijn voor de
vereniging, had het bestuur het initiatief genomen
om een borrel te organiseren. Dit om iedereen te
bedanken voor zijn/haar inzet afgelopen jaar en om
nader kennis te maken met elkaar onder het genot
van een hapje en een drankje. Er was er gekozen
voor de locatie “De Velosoof”, een gezellig fietscafé
op het terrein van de NRE, vlak bij het Eindhovens
kanaal. Zeer toepasselijk was bijna iedereen op de
fiets en na de ontvangst om 15:00 uur met een kopje
koffie/thee was het tijd voor een toespraak door
Gerard als voorzitter van de bewonersvereniging.
Hij hield het lekker kort, bedankte iedereen voor de
inzet in het afgelopen jaar en sloot af met de opmerking dat de middag wat hem betreft geslaagd was
als iedereen zichzelf voldoende “beloond” had na
afloop van de borrel rond 17:00 uur. Het blijkt maar
weer eens dat ook een vereniging als de onze niet
alleen draait op vrijwilligers, maar ook zeer afhankelijk is van de inzet van een gemotiveerd bestuur.
En dát zit bij onze bewonersvereniging wel goed,
gelukkig.
Het was leuk om eens met mensen te praten die
je niet (of alleen van gezicht) kent en om van gedachten te wisselen over de afgelopen jaren en vast
vooruit te kijken op het volgende jaar. Een van de
hoogtepunten was het jubileum op 25, 26 en 27 september 2015, dat uitgebeid gevierd is op het Buurtven en waarbij iedereen gelukkig in zo groot mo-

Verder zorgt de bewonersvereniging via de diverse commissies voor o.a. veiligheid, leuke activiteiten voor jong en oud en
een duurzame wijk. Vier keer per jaar verzorgt de commissie
communicatie het Gijzenrooise Zegje, als lid krijgt u dit gratis
in de bus. Hierin leest u nieuws over de wijk en de activiteiten.
Het Zegje van september wordt altijd huis-aan-huis verspreid.
Wilt u ook dat deze zaken door kunnen blijven gaan? Wees
dan solidair en word lid!
Voor het geld hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap kost
maar € 3,50 per kalenderjaar per huishouden.
Misschien wilt u zelf ook actief gaan deelnemen in een van de
commissies? U bent van harte welkom!
Stuur een mailtje naar: bestuur@gijzenrooi.nl
Vermeld hierin uw naam, adres en verdere contactgegevens.
De contributie voor een of meerdere jaren, kunt u overmaken
naar NL11 INGB 0000 073833 t.n.v. Bewonersvereniging
Gijzenrooi o.v.v. lidmaatschap 2017 én uw adres.

gelijke getale is op komen dagen. Ook het weer is
ons gelukkig goed gezind geweest en alles bij elkaar
genomen was het een zeer groot succes. Maar ook
de overige activiteiten als het paaseieren zoeken, de
Midzomeravond en natuurlijk Cultuur bij je Buur
waren een succes.
Al met al een zeer gezellige en geslaagde middag
die hopelijk volgend jaar weer plaats gaat vinden.
Bestuur, bedankt en… op naar de volgende activiteit!
Erwin Rosheuvel

