HET GIJZENROOISE ZEGJE

UITGAVE 105 | Juni 2019

22-9: Burendag

3-4: Nieuwe voorzitter 29-6: Midzomeravond

Hou de agenda vrij want hij komt er
weer aan!

Lees meer op pag. 17 en 21.

Zomerse gezelligheid in Gijzenrooi.
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Maar natuurlijk is er ook ruimte voor nieuwe activiteiten. Ideeën
zijn altijd welkom. En dan kijken we samen hoe we dat verder gaan
uitwerken. In het artikel over de bosgordel tussen Gijzenrooi en Riel
lees je bijvoorbeeld al iets over een opruimdag in die groenstrook. En
voor de vele nieuwe kinderen in onze wijk zou ook best nog eens wat
meer georganiseerd kunnen worden. Dus aarzel niet, spreek een van de
bestuursleden aan of stuur ons een mail. Bestuur@gijzenrooi.nl
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Greetje Heijmans
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hondenpoep
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Paasochtend...
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Even voorstellen: de
nieuwe voorzitster

Een nieuwe voorzitter, een nieuw geluid? Nee, niet echt. Ik zal
proberen om als opvolger van Gerard van Rossum net zo zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn als Gerard altijd geweest is. En wil je meer over
mij persoonlijk weten: lees het interview van Paul de Meurichy.
Gijzenrooi is echt een hele fijne wijk om in te wonen: dicht bij de natuur
én dicht bij de stad. Een groene wijk met veel betrokken buurtbewoners
die zich inspannen voor de leefbaarheid en de veiligheid van de
wijk. Vrijwilligers organiseren onder meer de Midzomeravond, de
Burendag, Cultuur bij je Buur. Voor kinderen is er het paaseieren
zoeken en de lampionnenoptocht. De leden van de buurtpreventiegroep
lopen zeer regelmatig door de wijk en de lijnen naar de wijkagent
en de gebiedscoördinator zijn kort. De nieuwe bewoners worden
verwelkomd. En dat willen we allemaal zo houden.

Denk aan de contributie!
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 2019 én uw adres.

Evenementenkalender 2019
Wat?

Wanneer?

Waar?

Wandelen in Gijzenrooi

Zondag 10.00-12.00

Bushalte Bunderkensven, iedere eerste zondag van de maand

Ommetje Gijzenrooi

Woensdag 19.00-20.00

Kleine wandeling op woensdagavond alleen in de even weken vanaf 3-4

Midzomeravond

Zaterdag 29 juni

Buurtven

Burendag

Zondag 22 september

Buurtven

Lampionnenoptocht

Zondag 10 november

Verzamelen Buurtven

Kerstboomontsteking

Vrijdag 13 december

Buurtboom Diepmeerven

www.gijzenrooi.nl

Bosgordel
om Gijzenrooi
Zoals veel bewoners van Gijzenrooi misschien
weten, ligt er een struik- en bosgordel tussen de
huizen van onze wijk en het landelijk agrarisch
gebied van Riel.
Omdat ik een groot tuinliefhebber ben en veel
van planten en de natuur houd, schrijf ik nu dit
stukje.
Wij hebben een hond en met haar lopen we
daar minimaal 3 keer per dag. Zodoende ken
ik inmiddels bijna iedere boom. Ik loop hier nu
al bijna 20 jaar. Dus heb ik meegemaakt dat de
jonge aanplant volwassen is geworden. Daarna
gebeurde er niets meer. Alles groeide gewoon door.
Onderhoud werd niet gepleegd, omdat bewoners
van Riel en Gijzenrooi het niet met
elkaar eens konden worden. De
één wilde wel onderhoud en de
ander absoluut niet. Waar we het
inmiddels wel over eens zijn is het
feit dat er een vrij harde en dichte
“groene” grens moet zijn tussen
stedelijk en landelijk gebied.
Zonder doorkijkjes.
De bewoners van Riel willen
dat de wijk Gijzenrooi niet te
zien is vanaf hun kant. Prima.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog
heel veel andere meningen over
het groen en het onderhoud. Wij
begrijpen dat je niet iedereen ter
wille kunt zijn. De bedoeling is
dat deze bosgordel de grens moet
vormen tussen stedelijk gebied
en landelijk gebied en dat het een
fijn wandelgebied moet zijn voor
bewoners van Gijzenrooi, Putten,
Riel en andere liefhebbers.
Blijft over het onderhoud. De
gemeente Eindhoven schrijft
hierover het volgende:
“Jaarlijks wordt door ons een deel
van de beplanting uitgedund.
Hierdoor krijgt het overblijvende
groen meer ruimte om verder uit
te groeien en wordt voorkomen dat

de beplanting in de rand tegen de woningen ver over
de tuinen gaat hangen. Door het uitdunnen komt er
licht op de bodem van de beplanting en kunnen daar
struiken (blijven) groeien, waardoor de bosgordel dicht
blijft en een afscherming vormt tussen de woonwijk en
het buitengebied van Riel. Er zijn hierover afspraken
gemaakt met de bewoners van Riel (beplanting dicht
houden) maar de gemeente Eindhoven bepaalt hoe dit
wordt gerealiseerd. De beheerder zal de komende jaren
het uitdunnen en snoeien wat intensiveren omdat door
de sterke groei van hoge bomen de onderbegroeiing van
struiken in de verdrukking komt.“

Nu alweer weken geleden was er een flinke storm

en zijn er veel bomen omgewaaid. De boompjes
die al dood waren, hangen nu tegen andere dode
boompjes aan. Ik zie het met lede ogen aan. Het
wordt nu toch wel slordig tussen de bomen.
Natuurlijk ben ik op de hoogte van het feit dat
dood hout in een bos heel erg belangrijk is en dat er
duizenden insecten in wonen, die weer voedsel zijn
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voor de vogels en andere diersoorten. Laten liggen
dus.
Maar onze bosgordel is te smal om bos te noemen
en is ook niet aangelegd als park. Dat maakt het
beheer ook lastig. Er wordt ontzettend veel gebruik
van gemaakt door mensen uit Gijzenrooi maar ook
vaak door mensen verder weg in Stratum. Door
wandelaars, met of zonder hond, kinderen die
verstoppertje spelen en met dode takken slepen.
Moeders met kleine kinderen en kinderwagens.
Noem maar op. Ze parkeren hun auto en gaan
lekker bij ons wandelen. Fantastisch.
Dus zou het niet een goed idee zijn om de bosgordel
wat “op te ruimen”? Er ligt hier en daar een
houtwal van dood hout. Takkenrillen noemen de
vakmensen dat.
Mijn idee is om wat te organiseren met de buurtbewoners, om takkenrillen te maken van al het dode
hout dat nu schots en scheef hangt en tegen dode en
levende planten ligt. Dit gaat dan gebeuren onder
leiding van en met wat hulp van mensen van de

Gemeente Eindhoven. Zij zullen ons ondersteunen
met het zagen van de grote zware takken.
Dit kan natuurlijk niet nu, omdat we nu midden in
het broedseizoen zitten van vogels, eekhoorntjes
en andere dieren. Maar september of oktober zou
misschien een goede maand kunnen zijn om deze
‘happening’ te organiseren. De wijkbewoners
hebben dan weer een gelegenheid om elkaar beter
te leren kennen en het ‘wij-gevoel’ te versterken.
Noem het maar een soort ‘DOE-DAG’.
Als al het dode hout op de houtwallen ligt, kun
je goed zien hoe ons bosje er dan uitziet en wat
er vervolgens nog meer gesnoeid en/of opnieuw
aangeplant moet worden om de bosgordel dicht te
krijgen en te houden. Zodat we ons in de ongerepte
natuur wanen als we tussen de velden wandelen.
Wil je graag meehelpen? Meld dit dan bij
communicatie@gijzenrooi.nl
José van den Boom

www.gijzenrooi.nl

Adopteer een straat
Gijzenrooi blijft een wijk om trots op te zijn.

Heel veel mensen dragen een steentje bij. Zo ook
de bewoners die een straat geadopteerd hebben
en die straat regelmatig nalopen. Zij ruimen in
hun straat (en vaak daarbuiten) het zwerfvuil op
of rapporteren met de ‘Buiten Beter App’ aan de
gemeente waar ergens zoveel afval ligt, dat zij

Nieuwe deklaag op het
Diepmeerven, Bunderkensven
en Kanunnikensven
De gemeente heeft laten weten dat er in 2019-2020
een nieuwe deklaag zal worden aangebracht op
drie straten in Gijzenrooi. Naar aanleiding van het
bericht in het vorige Zegje heeft een bewoner een
paar vragen gesteld.
• Kan er ‘stil asfalt’ gebruikt worden om de
geluidshinder te verminderen?
• Kunnen meer borden geplaatst worden met de
mededeling dat heel Gijzenrooi een 30-km zone
is?
Daarop heeft de gemeente via onze
gebiedscoördinator Marita Kuster het volgende
antwoord doorgestuurd van de programmaleider
openbare ruimte, Antoinet Grips.

het niet zelf kunnen opruimen. In de afgelopen
maanden zijn er een paar verhuisgevallen geweest,
maar onmiddellijk hebben zich nieuwe bewoners
gemeld om de ‘adoptie’ over te nemen. Zo is het
Eijerven, het Henneven en het Klein Huisven
inmiddels weer in goede handen. Het Vlasven,
Vrijkensven en Wolfsven wachten nog op iemand
die de verantwoordelijkheid voor een mooie schone
straat op zich wil nemen. Meld je aan.

“Wij leggen geen stil asfalt aan in 30 km-gebieden
en locaties waar geen sprake is van overschrijding
van geluidsnormen in het kader van de wet
geluidshinder. Daarbij geldt ook dat stil asfalt
duurder is om aan te brengen en veel sneller aan
onderhoud toe is.
Helaas kunnen wij ook geen extra borden en
markering ‘30‘ aanbrengen. Reden daarvoor is
dat wij dit alleen aan het begin van de zones
aangeven, waarbij de snelheid voor een heel
gebied geldt en dus pas opgeheven wordt als
de zone wordt verlaten. Het aanbrengen van
aanvullende markering en bebording kan leiden
tot onduidelijkheid, omdat de weggebruiker op
plaatsen waar dit niet extra aangebracht wordt kan
denken dat hij/zij zich niet meer in de zone bevindt.
Door de fietsstroken breder te maken, zorgen
we voor een optische versmalling. Dit heeft een
snelheidsverlagende werking”.
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De Toren
Hij is vandaag al zo goed als vergeten, alsof ’ie er

nooit gestaan heeft: de Toren.
Het was weliswaar geen Gijzenrooier, maar u
kende hem zeker. De stoere, vierkante Toren
stond de laatste jaren oud en vermoeid te zijn,
als een scheepsmast zonder schip, onbegrepen en
wreed ontdaan van zijn legitimiteit: het boegbeeld
van de kerk die hier eens stond. Maar sinds een
paar maanden is hij weg, verdwenen!
Wat rest is vooralsnog een troosteloze, treurige
plek, daar aan de Heezerweg.
Het deed pijn om te zien hoe dit, misschien niet
zo mooie, maar wel pronte uitroepteken van het
“Rijke Roomsche Leven” in ons deel van Stratum
zijn noodlot tegemoet ging. Je kon het al lang zien
aankomen, hij ging het onderspit delven tegen de
combinatie van de almachtige projectontwikkelaar

en de wat slappe knieën van onze gemeente. Ja,
de Toren hád achterstallig onderhoud, de Toren
wás geteisterd door vandalisme en, o ja, de Toren
werd ook nog onstabiel, zo werd gezegd. De
argumenten à charge werden enigszins grof aan
elkaar geregen tot een onontkoombare strop om
de Toren. Ze pasten prima in de plannen van de
projectontwikkelaar. De Toren niet, te duur, weg
ermee!
Zo is het wel vaker gegaan in het naoorlogse
verleden van Eindhoven. Er werd kwistig
omgesprongen met de slopershamer, voorbeelden
te over. Eén schrijnend voorbeeld, vaak genoemd,
is de afbraak van het oude stadhuis aan de
Rechtestraat geweest in 1967, omdat er een
verbindingsweg moest komen… die er nooit kwam.
Een kleine plaquette in de stoep ter grootte van een
paar tegels herinnert nog aan het oude stadhuis.
Kijkt u maar eens als u door de stad loopt. Die vindt
u ter hoogte van de Jan van Hooffstraat (straatje van
de Markt naar de Rechtestraat).
Maar… terug naar de Toren.
Hoezo was het laten staan ervan te duur?
Vóór de crisis, die van 2008, was dit nog wel
anders: toen werd de toren, restant van de kerk,
nog met égards behandeld. Hem werd een nieuw
leven toebedacht als markant en vertrouwd
oriëntatiepunt, ingebed in een groter geheel
met een brede wijkfunctie, eigenlijk zoals de
kerk die vroeger ook had. Maar nu, toch na de
crisis, is een wijkfunctie alsnog te duur. Daar
koop je tegenwoordig nog maar weinig voor.
De projectontwikkelaar heeft als doekje voor het
bloeden beloofd dat er een markant punt in het
nieuwe plan komt als herinnering aan…
Ik geef toe, enige subjectiviteit speelt hier wel een
rol: herinneringen, goede herinneringen aan het
verleden waarin de kerk een grote plaats innam en
een bindende factor was in dit deel van Stratum.
Het was wel een beetje mijn kerk, maar ja, de
Tivolikerk is niet de Notre Dame ...
Dus zand erover, letterlijk!
Tauros

www.gijzenrooi.nl

HET ‘NIEUWE’
CRUYDENHUISCH
EEN SOCIAAL RESTAURANT
MET VEEL EXTRA’S
Het vorige Cruydenhuisch aan het Kalmoesplein

was al bekend; het werd gerund (met subsidie)
door de stichting Robin Hood, voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 16 oktober
2018 zijn er echter nieuwe eigenaars in gekomen
die een veel breder spectrum bieden.

In eerste instantie kwam ik binnen in een rustig
restaurant; de lunchtijd was net afgelopen en
David zat aan een van de tafels te werken. Maar
deze rust was maar van korte duur! Dorien schoof
ook aan en vervolgens begon het te bruisen en te
borrelen; een ware waterval van ideeën, plannen en
mogelijkheden volgde!
David en Dorien kennen elkaar al lang door hun
werkzaamheden voor FAB28, een wijkcentrum
aan de Fabritiuslaan, waar David als voorzitter en
Dorien als beheerder al hadden laten zien dat zij
heel wat in hun mars hebben. Bovendien werkte
Dorien 37 jaar in de verpleging, waardoor zij het
verzorgende en gastvrije tot in de puntjes beheerst.
David heeft al 18 jaar een sociaal gericht bedrijf
“Toekomst van Nederland”, waar hij mensen helpt
waardevolle ambities te realiseren d.m.v. het van A
tot Z opzetten en begeleiden. Een man die overloopt
van energie en creativiteit!
Omstreeks vorig jaar september werd het duo door
wooncorporatie Trudo gevraagd om een nieuwe
invulling te geven aan het pand, gelegen aan het
Kalmoesplein, maar ook aan de bijbehorende
ruimtes. Zo is er naast het restaurant een leuke
ruimte waar binnenkort een winkel wordt geopend
met streekproducten. Denk daarbij niet alleen aan
bijvoorbeeld jam en honing, maar ook aan sieraden,
mooie kaarten of schilderijtjes enz., enz. Of je
kunt er een plank huren om je (eigen gemaakte)
koopwaar aan te bieden.
Het restaurant biedt plaats aan circa 90 personen,
maar heeft ook nog een aparte zaal voor ongeveer
30 mensen, de zogenoemde “Cruydentuin”.
Hier wordt gedacht aan een invulling door een
handwerk-, lees- of kaartclubje. Of waar men
een spelletjesmiddag kan organiseren. Omdat de
ZuidWester aan het Gerardusplein sluit, komen er
al diverse activiteiten deze kant op, zoals de Tai Chi
groep. Er hoort een mooie ruimte bij waar men zelf
bijvoorbeeld thee, koffie en hapjes kan bereiden.

Benieuwd geworden door allerlei artikelen in de
media en gesprekken met wijkbewoners had ik een
afspraak op woensdag 10 april voor een interview
met de nieuwe eigenaren David Berg en Dorien
Minten. Ik had me eerst al een beetje ‘ingelezen’ op
hun website maar daar stond zoveel informatie op,
dat ik met eigen oren en ogen wilde horen en zien
wat er allemaal aan de hand was.

Achter deze zaal ligt nóg een mooie (kantoor)ruimte
die tot voor kort gebruikt werd als inloopwinkel
van Trudo, voor de nieuwe bewoners van de
Kruidenbuurt. Deze ruimte zou uitermate geschikt
zijn voor bijvoorbeeld flexwerkers. Er is ook een
klein gezondheidscentrum ingericht, verzorgd door
Cos3i: een activiteit van Stad van Morgen, partner
van Het Cruydenhuisch.
In het restaurant zelf wordt van woensdag t/m
zondag van 17.00 – 18.30 uur een “Ons Mam”
maaltijd geserveerd. Kosten € 5,00 voor alleen een

7

8

HET GIJZENROOISE ZEGJE

hoofdmaaltijd en € 7,50 voor een 3 gangenmenu.
Het is, net als bij ons mam thuis, eten wat de
pot schaft! Maar er kan vanaf 17.00 uur ook ‘à la
carte’ besteld worden. En ja, er wordt ook alcohol
geschonken…
De maandagen worden vanaf mei aangeboden
aan lokale stichtingen, zoals de jongerenafdeling
van de Zonnebloem, de Scouting en o.a. een
atletiekvereniging. Allemaal groeperingen die geld
willen inzamelen en een ruimte zoeken. Leuk om
zoiets te combineren met gezellig samen eten. De
kok komt dan uit eigen netwerk en men verzorgt
zelf de inkopen en het koken. Na aftrek van alle
kosten (ook voor gebruik locatie) komt de winst toe
aan de betreffende vereniging!
Het team van David en Dorien catert ook en het
restaurant kan afgehuurd worden voor feesten en
partijen. Ook kunnen er in overleg kookworkshops
gegeven worden. Behalve de grote keuken van
het restaurant zelf zijn er namelijk ook nog twee
grote kookeilanden. Tijdens mijn gesprek liep een
deel vol met ouders en jongeren die fanatiek aan
het koken sloegen. Eveneens verscheen er een
fotograaf van het E.D. en de volgende dag las ik
daarin dat het een initiatief was van De Stichting
Gezondheidscentra Eindhoven voor kinderen;
snacken met gezonde ingrediënten genaamd
Keetsmakelijk!

hetcruydenhuisch.nl kan men per week zien welk
land er aan de beurt is. De maximale prijs voor een
maaltijd is dan € 12,50.
Weer een andere activiteit is het project ZUS. Dit
is interessant voor zzp-ers in Stratum! Er worden
kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd
en als lid en met vermelding op de site mag je
deelnemen aan het ZUS “zzp-er in Stratum bord”
in het Cruydenhuisch. Kijk voor meer informatie op
www.zus-eindhoven.nl
Om te signaleren wat er ontbreekt in de wijk of
buurt wordt er i.s.m. Toekomst van Nederland
gestart met een Buurtloterij. Een lot kost maar
€2,00 en de opbrengsten zijn voor buurtinitiatieven
waarvoor geen of te weinig startbudget beschikbaar
is. Er zijn ook leuke prijzen te winnen!
Tot slot vertelt David dat er op dit moment
voldoende personeel is. Maar omdat zij in plaats
van voor ‘re-integratie’ gaan voor ‘participatie’, is
er ook voldoende ruimte voor mensen die een paar
uur in de week willen komen helpen. Er is meestal
wel een passende taak te vinden, eventueel in
uurtjes opgedeeld.
David en Dorien zijn tot dusver best tevreden
met de invulling als ‘startend’ bedrijf: “Onze
opstartkosten zijn er al uit en we kijken positief naar
de toekomst”. Zoals David besluit: ”Wij denken niet
in problemen, maar in oplossingen”.
Wat een gedrevenheid, diversiteit aan activiteiten,
mogelijkheden en toekomstplannen; heel veel
succes toegewenst!

Iedere dinsdag is er een speciale activiteit o.a. in
samenwerking met Stad van Morgen (Cos3i): de
wereldmaaltijden. Hobbykoks, afkomstig uit andere
landen mogen dan op afspraak koken volgens de
‘eigen keuken’. Dat ook om te kijken of ze kunnen
koken voor grotere groepen. Dit gebeurt onder
het toeziend oog van de eigen chefkoks die ook de
eindregie in handen hebben.
Er is geen keuzemenu maar op de site www.

Hanneke

www.gijzenrooi.nl

Artiesten, kunstenaars
en huiskamers
gezocht!
Vrijdagavond 7 februari 2020 hebben we alweer
de 7e editie van huiskamerfestival ‘Cultuur bij je
Buur’ bij ons in Gijzenrooi. Dat mag u, als u wilt,
alvast in uw agenda schrijven!
Enkele nieuwe artiesten en groepen hebben
zich alweer gemeld, maar we willen zeker nog
meer (nieuwe) gezichten verwelkomen om in de
huiskamers drie keer een half uur te vullen. Nieuwe
loot aan de steeds dikkere boom van deelnemers is
bijvoorbeeld het 20-koppig Theaterkoor ‘After Eight’
uit Veldhoven. Met drie van onze wijkbewoners
die er in meezingen, is dit een prachtige nieuwe
kunstuiting binnen ons cultuurevenement. Geef
je op of maak een andere bewoner attent op de
mogelijkheden om op te treden op 7 februari. Er
zijn weinig grenzen; als je bijdrage maar de moeite
waard is om een half uur voor het voetlicht te
brengen. En we vinden het belangrijk dat minstens
één deelnemer uit onze wijk afkomstig is.
Afgelopen jaar hadden we slechts in één huiskamer
(en gang) een kunstenares die haar schilderwerk
aan wijkbewoners toonde. We hoorden meerdere
reacties van gasten die het jammer vonden dat dit
niet meer standaard in elke huiskamer te zien was.
Daarom hernieuwen we weer de mogelijkheid
van het exposeren. Het mag werk zijn voor aan
de wand, voor op de vloer of op een tafel. Samen
met uw gastvrouw en gastheer zorgen we ervoor
dat er ook aandacht is voor úw werk en dat het

Voorproefje Burendag
22 september 2019
•

Onlangs overleed autocoureur Niki Lauda. Hij
overleefde in 1976 een horrorcrash waarbij hij
bijna levend verbrandde. Op welk circuit?
• Het Eurovisie Songfestival 2019 is gewonnen
door Duncan Laurence. Hoe heet het winnende
lied?
• De hertog en hertogin van Sussex, Harry
en Meghan, kregen onlangs een zoon.
Hij is de zevende in de lijn voor de Britse
troonopvolging. Wat is zijn naam?
Ja, Jos en Albert gaan voor die dag een geweldige
buurtquiz organiseren. We zorgen ervoor dat er

voldoende in het licht staat. Op een eerder verzoek
van gasten willen we de ruimte behalve voor kunst
ook openstellen voor een bijzondere verzameling
van een wijkgenoot. Eerlijk gezegd gebeurt dit
onderdeel van CbjB vooral in de zijlijn van de
programma’s. Het wordt door bezoekers erg op
prijs gesteld om het eigen werk van bewoners te
kunnen zien.
We zoeken natuurlijk ook weer minstens negen
grote huiskamers, waar we -met een beetje schuiven
en schikken- zo´n twintig tot dertig personen per
voorstelling een plaats kunnen geven. De formule
is eenvoudig: u stelt uw huiskamer ter beschikking
en voor de kosten van drankjes en versnaperingen
wordt u financieel gecompenseerd door de
bewonersvereniging. De organisatoren begeleiden
u volledig in het hoe, wat en wanneer. Zo kunt u
bijvoorbeeld extra klapstoelen aanvragen en maakt
u vooraf kennis met de artiest(en) en kunstenaar(s).
Iedereen kan zich weer melden op het bekende mailadres.

plaats is voor zeker twintig teams van vier of vijf
personen. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf
twaalf jaar! Hou het volgende Zegje in de gaten,
daarin komt alle belangrijke informatie te staan.
Noteer alvast de datum!
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Paasactiviteit
Wat hadden wij weer een mooie dag om
paaseieren te gaan zoeken.
We verzamelden ons weer op
het Buurtven waar de paashaas al
klaarstond om de kinderen te begroeten.
Samen wandelden we naar het bos waar
de eieren verstopt waren.
Na afloop was er zoals vanouds een
kopje koffie of thee voor de ouders en
limonade voor de kinderen. Dat konden
ze wel gebruiken met dit warme weer.
Natuurlijk mocht wat lekkers ook niet
ontbreken.
Voor alle kinderen was er natuurlijk
weer een mooi prijsje.
Met dank aan alle lieve vrijwilligers die
dit weer mogelijk hebben gemaakt.
Daarbij zeggen foto’s natuurlijk meer
dan duizend woorden.

European Focus Day
19 juni
Op woensdag 19 juni organiseert het EUCPN, de
preventietak van de EU, onder de naam European
Focus Day voor het eerst een dag waarop maximaal
aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen van
woninginbraken. De focus is gericht op de komende
zomervakantie periode. Daar zien we altijd een
toename van het aantal woninginbraken omdat
veel mensen langere tijd van huis zijn. Op diverse
niveaus, van landelijk tot lokaal, van papier tot
sociale media en radio en tv wordt ernaar gestreefd
om het voorkomen van woninginbraken maximaal
onder de aandacht te brengen.

Om hieraan ook in Gijzenrooi bij te dragen lopen
de beschikbare leden van het Buurtpreventieteam
Gijzenrooi vanaf ca. 19.30 uur gezamenlijk door de
wijk. Hebt u belangstelling om mee te lopen, meldt
u dan aan via gijzenrooibuurtpreventie@gijzenrooi.
nl of bel of stuur een WhatsApp.
Jos van Dijk
Coördinator buurtpreventie Gijzenrooi
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Midzomeravond in Gijzenrooi
op 29 juni 2019,
van 17.00 tot 23.30 uur

voor de leeftijd van 4 t/m 6 jaar en één van 7 t/m
10 jaar. Je kunt je aanmelden bij de bar waar je je
rugnummer krijgt. De prijsuitreiking is om kwart
voor zeven.

Een avond die voor kinderen al om 17.00 uur
begint!

Pimp zelf je pannenkoek op met allerlei lekkere
versieringen, om het daarna natuurlijk lekker op
te eten. Tussen zes en zeven uur kunnen kinderen
terecht voor een gratis pannenkoek.

Om 17.00 uur openen we de middag met een
kinderdisco o.l.v. DJ Koen Scholten. Iedereen kan
zijn eigen verzoeknummers doorgeven, zodat het
een gezellige boel wordt en je lekker kunt dansen en
springen. Droom je nog wel eens weg bij een oude
of een wat nieuwere hit? Grijp dan je kans en geef
Koen een seintje!

De rommelmarkt is er voor en door kinderen. Heb
je speelgoed of spulletjes te koop, geef je dan op
tussen half vijf en vijf uur bij de bar. Je krijgt dan
een plaatsje waar je je spulletjes kunt uitstallen
en verkopen tot zeven uur. Zo heb je lekker extra
zakgeld voor de vakantie.
We hebben een fietscross van half zes tot half
zeven. Toon je stuurkunst en snelheid op het circuit.
Wees een “Mathieu van der Poel” in de dop en ga
voor de prijzen. Er zijn twee circuits uitgezet; één

Willen de ouders ook wat mee-eten, dan kunnen ze
pizzapunten bestellen bij de bar. Ze kosten maar 1
consumptiebon.

Knutselen en sportieve activiteiten
Als vanouds gaan we om 19.00 uur verder voor
de kinderen met knutselen aan de lange tafels en
sportieve activiteiten op het veld. De sportieve
topper, het maken van reuze luchtbellen, hebben we
er natuurlijk in gehouden, maar daarnaast kunnen
kinderen ook weer meedoen aan andere sportieve
uitdagingen.
Wagenspel van Ariëns Toneel

Traditiegetrouw trekt de Wagenspelgroep van het
Ariëns Toneel één week voor de schoolvakanties
langs alle wijken van Eindhoven. We zijn blij dat
ze ook dit jaar de zaterdagavond speciaal voor
Gijzenrooi vrijhouden! Om 20.15 uur arriveert de
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tractor van Ariëns Toneel met het podium op het
grasveld. De titel is bij het ter perse gaan van Het
Zegje nog niet bekend, maar het draait allemaal
om kinderen, de school en de rol van de overheid
daarin. Vanaf de met stoeltjes en kleedjes tot tribune
omgedoopte helling kunnen we er optimaal van
genieten. Natuurlijk wordt het allemaal weer
grappig, onderhoudend en zelfs hilarisch.

terras met koffie, thee, fris, wijn of bier genieten van
een paar sets van deze geweldige coverband.

Live muziek van Zoden Aan De Dijk
We zijn trots dat we aansluitend op het wagenspel
de groep Zoden Aan de Dijk hebben kunnen
contracteren. Deze voornamelijk Kempische band
met maar liefst 7 mannen (waaronder Lisvenner
Casper Pillaerds) en één vrouw brengen de
swingende songs van de Dijk. Als je al stil kunt
blijven zitten (dansen mag!), kan je toch in ieder
geval wel een deel van hun teksten mee blèren.

Om 23.30 uur is onze Midzomeravond afgelopen
en wordt met hulp van alle vrijwilligers het
festivalterrein weer ontmanteld.
Namens Bewonersvereniging Gijzenrooi,
Leden van de werkgroep Midzomermiddag;
Hans, Louise, Kees, Wilma, Joop en Truus
Leden van de werkgroep Midzomeravond;
Margreet, Truus, Niels, Janco en Erik

Vanaf 21.15 uur betreden zij ons mooie podium
onder de bomen en kunnen we vanaf ons gezellige

Melding openbare ruimte
Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt een stoeptegel
los? Zie je ergens een fietswrak? Heb je een
opmerking over het onderhoud van groen in je
straat of een speelplek in je buurt? Of een idee om
een probleem in de openbare ruimte op te lossen?
Maak dan een melding openbare ruimte.
Een melding openbare ruimte maak je op een van
de volgende manieren:
1. Gebruik de BuitenBeter-app. Je downloadt deze
in de AppStore/GooglePlay of via de site www.
buitenbeter.nl
2. Bel de gemeente via telefoonnummer 14 040.
Voor veel meldingen kun je ook direct contact
opnemen met Stadstoezicht. Zij zijn ook buiten
kantoortijden bereikbaar. Tijdens kantooruren:
14040; buiten kantooruren 0900-8844. Een e-mail
sturen kan ook: stadstoezicht@eindhoven.nl

Bij de mensen van Stadstoezicht kun je terecht
met klachten over zaken die zich afspelen in de
buurt. Een groot deel van de medewerkers van
Stadstoezicht heeft de bevoegdheid om bekeuringen
uit te schrijven. Denk daarbij aan loslopende
honden, het niet opruimen van hondenpoep of
verkeerd of te lang geparkeerde voertuigen. Maar
bijvoorbeeld ook containers die te lang op de stoep
staan en vandalisme.
Politie: spoed 112, anders 0900 8844
Centrale huisartsenpost: ’s avonds, ’s nachts en in
het weekend bereikbaar: 0900 8861
Centrale dienstapotheek: ’s avonds, ’s nachts en in
het weekend: Michelangelolaan 2
Burenhulp Gijzenrooi: stuur een appje of mail naar
burenhulp.gijzenrooi@gmail.com.
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Interview met
Gerard van Rossum,
inmiddels ex-voorzitter

Wat lastiger vond Gerard het om in gesprekken bij
de gemeente iets voor elkaar te krijgen zoals bijv. een
trefpunt op het Buurtven of een opslagplaats aldaar
voor spullen. Nu worden die verspreid bij bewoners
bewaard.

Bewonersvereniging Gijzenrooi
Vrijdagmiddag bel ik aan bij de bungalow van

Irma en Gerard. Hij doet open en even later zitten
we met een kop koffie aan tafel. ‘De eerste keer
van m’n leven dat ik geïnterviewd word’, zegt hij
lachend.
Gerard woont sinds 2002 in Gijzenrooi. Na zijn
studie elektrotechniek in Delft en omzwervingen in
deze en andere provincies is hij hier terechtgekomen.
Hoe hij in het bestuur ‘gerold’ is? In 2007 ging
hij de toenmalige penningmeester helpen met
de ledenadministratie. Die stopte er na verloop
van tijd mee en Gerard vond dat een bestuur niet
zonder penningmeester kon, dus nam hij die taak
op zich. In 2013 trad de toenmalige voorzitter af
en toen zat Gerard maar meteen de Algemene
Ledenvergadering voor. In die tijd is besloten dat
bestuursleden 3 à 4 termijnen van 2 jaar aanblijven.
In zijn vorige woonplaats was hij 22 jaar bestuurslid
van de tennisvereniging en dat vindt hij eigenlijk
veel te lang!
‘Een taak op je nemen bij een vereniging moet je
energie geven en anderen ook. Een bestuur heeft
een dienende functie, het gaat niet om macht. Eerst
komen de leden, dan de werkgroepen/commissies en
dan het bestuur’. Het bestuur heeft met voorzitter,
secretaris en penningmeester drie gescheiden
verantwoordelijkheden. Hij roemt Nicole en
Maarten, resp. penningmeester en secretaris, en de
werkgroepen/commissies.
Inherent aan hoger opgeleide wijkbewoners is dat
mensen hun ‘eigen aardigheden en eigen wijsheden’
hebben; je moet hen de ruimte geven om dingen te
doen binnen enkele kaders, zo vindt hij: ‘ik dóe niet
zoveel’. Het belangrijkste vindt hij dat we een wijk
hebben waar het fijn wonen is. Dat betekent klaar
staan voor elkaar, veiligheid, (speel-)voorzieningen,
geld steken in activiteiten die mensen bij elkaar
brengen.
Het absolute hoogtepunt was voor Gerard het
25-jarig jubileum in 2015; dat programma was een
geweldig succes. Ook herinnert hij zich ‘lollige’
gesprekken over de kerstboom: ‘we hebben nu
besloten dat hij mooi is’.

‘Als mensen iets leuk vinden is het goed. Wat je dan
hoopt is dat die mensen enthousiast worden en dan
zelf met iets komen en dat gaan organiseren’, zo zegt
hij. Daar kan hij van genieten: als voorbeeld noemt
hij de geocache wandeling zoals die bij de laatste
Burendag is georganiseerd.
Ook laagdrempeligheid is belangrijk: bij de ALV
bijvoorbeeld wil hij een sfeer neerzetten, het officiële
stuk zo snel mogelijk afhandelen en dan buurten!
‘Elkaar ontmoeten en stimuleren, dáár gaat het om’.
Toen Gerard vorig jaar stopte met werken, wist hij
dat hij ook het voorzitterschap wilde neerleggen.
Als ik door het raam de tuin in kijk, zie ik onder het
afdak een camper staan. Ja, daarmee willen Irma en
hij op pad. En hij klust en hobbyt graag. Trots laat
hij een foto zien van zijn huidige project: een fleurige
speeltafel met kraan en spoelbak voor kleine Lot die
binnenkort jarig is. Daarnaast passen ze samen op
woensdag op maar liefst drie peuters.
Kortom, hij geniet van zijn vrijheid!
							
Marijke Cornelissen
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Omdenken
Het schrijven van een column vraagt om een
milde afstand, beste wijkgenoten. De columnist
observeert, analyseert en duidt wat zij of hij ziet
voor de lezer. Overzicht dus. Zoals dat zo mooi
heet: ‘een helikopterblik’. Maar deze keer niet.
Deze keer komt mijn stukje vanuit een persoonlijke
ervaring. En het is vanuit het gevoel geschreven.
Als u het om die reden een beetje stevig aangezet
vindt, dan neem ik dat voor lief.
Enkele dagen vóór ik dit schrijf ben ik met mijn auto
letterlijk het middelpunt geweest van een stevige
kop-staart botsing. Vóór mij remden auto’s voor
een stoplicht. Ik remde ook. Achteraf verklaarde de
bestuurder van de kleine vrachtauto achter mij dat
zijn voet van het rempedaal schoot. Hoe dat ook
zij: hij vloog vol bij mij achterop. Hard genoeg om
daarbij mijn auto in de auto vóór me te duwen.
Ik snap nu waarom ze de filmpjes van
botsingsproeven altijd vertraagd afspelen. Zoiets
gaat zo ongelofelijk snel! Je ziet het niet eens
aankomen en dan is het al gebeurd. Tienden van
seconden, een enorme klap, neerdwarrelende
onderdelen en het is een voldongen feit.

opkoper die er de onderdelen uit kan halen. Over
het algemeen ben ik niet zo sentimenteel over
materiële dingen. Maar toen ik enkele dagen later
mijn persoonlijke spulletjes uit de auto ging halen
voelde het bij het weggaan toch een beetje alsof ik
een gewond maatje achterliet. Het maatje wat mij
bij die botsing juist zo goed beschermd heeft.
Ik kan gaan zitten treuren en ik kan boos zijn. En
iedereen zal dat snappen. Maar ik kan het verhaal
ook, zoals dat zo mooi heet, ‘omdenken’. En als
ik dat doe dan realiseer ik me: tijdens die botsing
heeft het Leven me even omarmd. Wat zeg ik? In
die paar tienden van een seconde heeft het Leven
me omarmd, geknuffeld en gekoesterd! En dat is
een andere manier om te zeggen: ‘Ik ben er nog!!!’
Het antwoord op die overweldigende liefkozing
krijg ik niet bedacht. Want het antwoord op zoiets
moois ligt niet besloten in ons denken. Het ligt
meer vanbinnen. Waar ons diepere wezen woont,
zeg maar. En van daaruit geef ik dat antwoord de
komende tijd graag vorm!

Hoe het met mij gaat? Wel: dat ik dit stukje schrijf
mag richting geven aan je gedachten. Het geheel
in aanmerking genomen ben ik er op het eerste
gezicht onbeschrijfelijk goed van afgekomen. Dank
je wel, goed afgestelde hoofdsteun en dank je wel
airbags! Lichamelijk ben ik weliswaar beurs op
plekken waarvan ik niet eens wist dat men er beurs
kan zijn, maar een weekje later zit ik daar wel over
te schrijven!
Emotioneel vlieg ik alle kanten uit. Het ‘filmpje’ van
de botsing heeft zich al tientallen keren in mijn
hoofd opnieuw afgespeeld. Soms ben ik ineens om
iets kleins ontroerd. Of ik schrik van iets wat me
anders misschien niet eens zou zijn opgevallen. Op
weer andere momenten realiseer ik me hoe anders
dit allemaal had kunnen aflopen en dan tel ik
dankbaar mijn zegeningen. Zij die er verstand van
hebben vertellen me dat die emotionele achtbaan
er gewoon maar bij hoort: ‘Een normale reactie op
een abnormale gebeurtenis’.
Mijn auto staat bij het schadebedrijf. Zoals dat
heet ‘Total loss’. Dat is verzekeringstaal voor ‘stuk,
in barreltjes en naar de vaantjes’. Rijp voor een

Wijkgenoten, ik ga afronden voor nu. Maar niet
zonder je twee vragen mee te geven. De eerste is
deze: als je in de auto stapt, kijk dan voortaan snel
even of de hoofdsteunen goed staan afgesteld, wil
je? En de tweede: de zomer zit eraan te komen.
Omarm je hem??
Gijsz
(www.omdenken.nl)
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Gesprek met onze
gebiedscoördinator,
Marita Kuster
We hebben Marita uitgenodigd voor een soort
kennismakingsgesprek met mij, maar ik heb
haar de afgelopen jaren al vele malen gesproken.
Dus eigenlijk is het een soort ‘vinger aan de pols
gesprek’. Hoe staat het erbij in Gijzenrooi? Welke
onderwerpen houden ons bezig en welke plannen
heeft de gemeente met Gijzenrooi?
Als bestuursleden van de bewonersvereniging
hebben we een heel lijstje onderwerpen.
• Inmiddels is duidelijk dat we geen toestemming
krijgen voor een soort blokhut om wat spullen
op te slaan voor onze midzomeravond en de
burendag. Dat stuit op bezwaren vanwege de
regels inzake Bestemmingsplan en bescherming
groene omgeving (het is een stukje structureel
groen volgens het Groenbeleidsplan). En daar
kan alleen wat aan gedaan worden als er sprake
is van dringend maatschappelijk belang. Is er
dan een mogelijkheid om in een hoekje bij het
Buurtven een container te plaatsen waarin wat
meubilair etc. opgeslagen kan worden? Die
container kunnen we inpassen in het groen door
beplanting. Voor plaatsing zouden we een gratis
informatiegesprek kunnen aanvragen of een
conceptaanvraag kunnen doen bij de gemeente.
Dat kost € 325,00. Een definitieve aanvraag kost
een veelvoud.
• Groot Eindhoven wordt niet of nauwelijks
bezorgd in onze wijk. Zou Marita eens navraag
willen doen bij de afdeling communicatie van
de gemeente? Want wij blijven zo ook verstoken
van het gemeentelijk nieuws. Klachten van
bewoners direct bij Groot Eindhoven hebben
geen resultaat gehad. De communicatie met de
gemeente kan in het algemeen wel een beetje
beter. Maar blijkbaar werken de verschillende
afdelingen van de gemeente soms langs elkaar
heen en krijgt Marita ook niet altijd informatie.
• Wij hebben gehoord dat er een tweede
ontsluitingsweg zal komen bij het kampje
aan het einde van de Heezerweg. Hoe zit dat
precies? Het gemeentelijk beleid was gericht
op het langzamerhand laten verdwijnen
van de verschillende kampjes door geen
nieuwe standplaatsen toe te kennen maar

•
•
•

•

een gerechtelijke uitspraak van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat
verboden. Het algemene beleid is nu dat de
kampen in verband met de veiligheid van de
bewoners twee ontsluitingswegen moeten
hebben. Marita weet niet welke afdeling zich
hiermee bezighoudt. Zij zal alert zijn. En wij
ook, want een tweede ontsluitingsweg betekent
vast en zeker een aanslag op het omringende
natuurgebied.
Wat betreft hangjongeren is de situatie al enige
jaren betrekkelijk rustig. Er zijn geen meldingen
van overlast.
Wijkbewoners maken zich zorgen over de staat
van de bosgordel tussen Riel en Gijzenrooi. Zie
hiervoor het artikel elders in dit Zegje.
We vragen om een paar tijdelijke
snelheidsmeters zodat we kunnen zien of
automobilisten/wijkbewoners zich aan de
maximumsnelheid houden. Dat kan Marita ons
toezeggen.
Vanwege een reorganisatie bij de politie zal Rob
Panjoel niet langer onze wijkagent zijn. Jammer!
Marita weet nog niet wie de nieuwe wijkagent
zal worden.

Greetje Heijmans
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Hondenpoep,
een grote ergernis voor
veel wijkbewoners
Een berichtje uit het Henneven. Als ik aanbel
bij Wil en Lia word ik enthousiast begroet door
mevrouw Sanders, hun hond. ‘Ja’, lacht Wil, ‘ik
heb er twee hier thuis die niet luisteren’. Dat zet
meteen de toon. Wil heeft ons
een berichtje gestuurd met de
vraag of wij in het Zegje weer
eens aandacht willen schenken
aan hondenpoep. Wil heeft er
echt genoeg van: ‘Lopen ze
met de handen in de zakken
drie grote herdershonden uit te
laten. En ik hou mijn mond dan
niet’. Hij ergert zich mateloos
aan de mensen die de poep
van hun hond niet opruimen
omdat ze bijvoorbeeld denken
dat de groenstrook naast het fietspad langs het
kerkhofje een hondentoilet is waar je alles gewoon
kunt laten liggen. En ja, ook in het hondentoilet aan
het Bunderkensven moet je die poep opruimen.
Misschien dat meer afvalbakken plaatsen een
oplossing zou zijn? Ik beloof het aan te kaarten
bij onze gebiedscoördinator, Marita Kuster,
maar ik heb er een hard hoofd in. Meer bakken

Paasochtend
De zon piept onder het dakraam door de kamer
in. Ik houd het niet meer uit in bed, spring eruit,
kleed me aan, haal een borstel over mijn tanden,
de rest komt straks wel.
Om 7.15 uur – voor de natuur is het 6.15 uur–
stap ik de deur uit, de frisse ochtendzon in, het
fietspad op, dan rechtsaf het groen in. Daar
word ik getrakteerd op een vogelconcert in het
kabouterlandje. Ik hoor een lijster, daar word ik
altijd blij van. Alle tinten groen omringen mij, de
witte bolletjes van de meidoorn springen open.
Ergens in het weiland hoor ik de roestige roep van
een fazant. In de bocht is het gras bedekt met witte
pluis van een boom. Het verbaast me dat ik geen ree
zie, het lijkt mij lekker sappig gras langs de bosrand.
Ik ga linksaf het bos in en hoor ganzen boven me. In
het struikgewas kwetteren allemaal kleine vogeltjes.
En links in het klaverveld zie ik in het midden
een exotische gans uitsteken, waakzaam, want hij

betekent meer onderhoud door Ergon of door
Ploegmakers en dat zal de gemeente te duur vinden.
Waarom nemen sommige hondenbezitters hun
verantwoordelijkheid niet? Gewoon in het plastic
zakje en dan thuis in de vuilnisbak. En zeker niet
met plastic zakje en al in de goot of in de sloot.
Wil verbaast zich over het feit dat we de wijkagent
of de BOA’s nooit zien in onze wijk. ‘Ja, ze rijden
in de auto even langs, maar dat helpt
niet. Handhaven moeten ze’. Ik opper
voorzichtig dat ze met de toegenomen
criminaliteit in onze wijk misschien
wel wat beters te doen hebben. Dat
is Wil met me eens. Maar hij wil nog
wel wat kwijt: als we allemaal iets
meer aandacht zouden hebben voor
de kleine dingen om ons heen, dan
krijgen we een nog fijnere buurt. Zet
de groene en grijze containers niet te
vroeg aan de straat, zet ze ook op tijd
terug en neem dan die van de buren
eens mee. En die enkele keer dat het
sneeuwt, maak de stoep dan sneeuwvrij. Fijn voor
de postbode en voor de voetgangers. Wil zegt dat
hij ‘wel houdt van een beetje stoken’, maar ik merk
dat hij vooral een buurtbewoner is met hart voor de
wijk.
Greetje Heijmans

beschermt vrouw en kinderen die ik even later
ontdek. Ik loop door en vóór mij vliegen wel twintig
kauwen op met breed uitwaaierende vleugels; ze
landen in een boom en gaan vervolgens vergaderen.
Jaaa, in de verte richting torenspits hoor ik de
koekoek, voor het eerst dit voorjaar. De zon klimt en
ik ga verder naar de vers rietgedekte boerderij, waar
lila en paarse seringen bloeien. In mijn eentje één
met de natuur, ik kom zelfs geen hondenbezitter
tegen.
Thuisgekomen is de paashaas geweest....
Marijk
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Gesprek met
Greetje Heijmans,
de nieuwe voorzitter
“Ik heb weinig tijd om tv te kijken”

Omringd door stapels boeken zitten we aan
haar werktafel bij het raam met uitzicht op het
Diepmeerven. Inderdaad is lezen een van haar
hobby’s. Lezen én erover praten, want ze zit in
twee leesclubs.
“Ze” is Greetje Heijmans, sinds 3 april de nieuwe
voorzitter van bewonersvereniging Gijzenrooi.
Opgegroeid in de buurt van Den Bosch, Brabantse
dus.
Dat ze überhaupt tijd heeft om te lezen wekt
mijn verbazing naarmate het gesprek vordert.
Geen moment van de dag blijft onbenut sinds ze
ongeveer vier jaar geleden haar werk als rector
van het Lorentz Casimir Lyceum vaarwel zei. En,
uh, nee, stilzitten is niks voor haar, dus al gauw
na haar afscheid vond ze meer tijd voor andere
uitdagingen. Gijzenrooi was er een van en niet de
kleinste: Cultuur bij je Buur, Adopteer een straat,
Burendag, vele stukjes schrijven in het Zegje, en
niet te vergeten het werven van nieuwe leden
door langs te gaan bij mensen die nog geen lid van
de Bewonersvereniging waren. Kortom, bij vele
activiteiten is ze betrokken geraakt.
Greetje en haar partner wonen sinds 1993 in
Gijzenrooi. Ze hebben hun huis toen naar eigen
smaak kunnen bouwen. Door de grote ramen is het
een licht en zonnig huis, precies wat ze wilden.
Ik vraag haar om ons wijkje te beschrijven:
“Gijzenrooi is een apart stukje Eindhoven. Als je
op de kaart kijkt lijkt het er a.h.w. aan te hangen
maar het hoort er wél bij. Veel van de bewoners
komen uit andere delen van de stad, ze hebben de
aantrekkelijke ligging dicht bij de natuur en niet ver
van het centrum ontdekt en zijn hier in de loop van
de tijd (sinds 1990) naartoe getrokken. Kenmerkend
voor Gijzenrooi is ook het grote aantal expats dat
hier zijn plek heeft gevonden. Een afwisselende
samenstelling dus. De bewoners van het eerste uur
zijn inmiddels vaak 65+. Daarom is het goed dat de
wijk de laatste jaren flink aan het verjongen is”.
Gevraagd naar hoe ze haar rol als voorzitter in
wil vullen valt het woord ‘verbondenheid’. “Een
belangrijke taak van het bestuur is naar mijn
mening om verbondenheid in de wijk te bevorderen

en om nieuwe ideeën te faciliteren. We willen
helpen bij het traject van idee tot uitvoering.
Meedenken en waar mogelijk ondersteunen
bij het verkrijgen van de benodigdheden.
Uiteindelijk moeten de mensen het wel zelf doen,
het moet gedragen worden door de buurt. De
‘bierviltjesactie’ van Gerard van Rossum (de
inmiddels oud-voorzitter) begin dit jaar leverde
een aantal frisse nieuwe ideeën op”. (PdM: zie het
vorige Zegje).
Een ander aandachtspunt dat Greetje aangeeft
is, gezien de langzaam ontstane vergrijzing van
Gijzenrooi, het nog meer gaan betrekken van
jongere bewoners bij het gebeuren in de wijk.
Die zullen uiteindelijk toch het stokje moeten
overnemen.
De nieuwe voorzitter is een doener, ze houdt van
aanpakken, en ze zegt niet gauw nee tegen een
nieuwe klus waar ze achter kan staan. De tv neemt
dus niet veel tijd in beslag. Haar enthousiasme
tijdens ons gesprek werkt aanstekelijk. Dat geeft,
kortom, vertrouwen voor de toekomst.
De toekomst van een dynamisch Gijzenrooi.
Paul de Meurichy
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Heel Gijzenrooi
is een 30 km gebied
Veel buurtgenoten vergeten bij het binnenrijden van onze wijk dat in
heel Gijzenrooi de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Natuurlijk
kunnen we dan wijzen naar de pakketbezorgers, de stadsbussen en de
vele bouw- en tuinbedrijven die werk uitvoeren in onze wijk en die te
hard rijden. Maar helaas zijn wij, de bewoners, het zelf die ook te hard
door onze wijk rijden. Denk aan de vele fietsende kinderen, de ouderen
en matig je snelheid! Dan is het voor iedereen een veilige buurt.

