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13 april, ‘gewoon’ online. Mis het niet!

Een bloem voor iedereen! Actie van SIRE
nu ook in Gijzenrooi

Volg de website voor de laatste
informatie over het al dan niet doorgaan
van activiteiten.
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Naast alle beperkingen die we de afgelopen maanden hebben
ondervonden door de maatregelen om de coronapandemie
in te dammen waren er ook mooie momenten. Op de
Oppas-oma (2)
buurtpreventieapp en op de klepapp van onze wijk komt op
maandagavond 8 februari om 18.18 uur het bericht binnen
Boeven in Gijzenrooi
dat het vrijwel blinde en dove hondje Diesel van 14 jaar oud
kwijt is. Zijn baasjes zoeken dan al een uur en buiten is het erg
Vuurwerkafval en poep
koud, dus zij maken zich grote zorgen. Door de deelnemers
van beide appgroepen wordt onmiddellijk actie ondernomen:
Toch kunst in Gijzenrooi?
veel mensen snellen naar buiten, het hondje is al hier en daar
gesignaleerd, straatnamen worden doorgegeven. Om 18.37
De mooiste achtertuin
uur komt het verlossende bericht: Diesel is gevonden, met een
Suzanne, onze coordinator bevroren vacht, koud, maar verder in orde.
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In dezelfde week gaat het stevig vriezen en valt er een dik
pak sneeuw. Dat is geweldig voor alle kinderen die er met
een sleetje op uit willen, of die willen schaatsen op de
bevroren vijver. En ook dan bewijst de klepapp haar nut. Er
komt een levendige ruil- of weggeefactie op gang van warme
winterlaarsjes, wantjes, sleetjes, ijshockeysticks. Voor de
binnenblijvers worden er boeken en reisgidsen aangeboden.
Tot voor kort dacht ik dat de Gijzenrooise klepapp geen
toegevoegde waarde zou hebben, maar ik had ongelijk. Die
appgroep bewijst dat er veel mensen in onze wijk wonen die
wat willen betekenen voor een ander, gewoon, door aardig te
zijn. En dat is hartverwarmend.
Greetje Heijmans

Evenementenkalender 2021 (alles onder voorbehoud, volg de website)
Wat?

Wanneer?

Waar?

Wandelen in Gijzenrooi

Zondag 10.00-12.00

Bushalte Bunderkensven, iedere eerste zondag van de maand

DOESLIEF

Zaterdag 3-4 10:00-11:00

Diepmeerven 23, zie pag. 18

Koningsdag

Dinsdag 27-4

Koning voor 1 dag op het Buurtven (zie website)

Kunstmarkt

Zaterdag 17-7 12:00-16:00

Buurtven (zie website)

www.gijzenrooi.nl

250 rondjes Gijzenrooi
Hij woont bij mij om de hoek, ik zie hem regelmatig
langskomen. Soms met een geel hesje aan. Dan is
Frans Beks in functie als ’buurtpreventer’ (ja, het
woord bestaat).
Sinds 2013 is Buurtpreventie d.m.v. ‘lopers’ in
onze wijk actief. En Frans heeft in de zeven jaar
dat hij hierbij betrokken is al heel wat stappen in
Gijzenrooi gezet. Hij is inmiddels, zo vertelt Jos
van Dijk, de coördinator van Buurtpreventie in
Gijzenrooi, ‘officieel’ aan zijn 250e looprondje toe.
Dat aantal heeft hij als u dit leest inmiddels al wel
overschreden.
Duidelijk dus dat hij wel van een wandeling
houdt, en, zo zegt hij, mooi om het nuttige met het
aangename te combineren. Het aangename staat
dan voor het sociale, gezellige én het gezonde, het
zit er allemaal in. Van de lopers in hun gele hesjes
gaat een preventief effect uit waardoor veiligheid en
het veiligheidsgevoel in de buurt verhoogd worden.
Bovendien leer je als loper je buurt beter kennen,
en de buurt jou. En daarnaast: geen ronde zonder
een of meer gezellige praatjes. En dat af en toe een
rondje lopen gezond is, ja dat weten we allemaal
wel.
De lopers maken in wisselende frequentie (van
tweemaal per week tot een- à tweemaal per maand),
altijd met tweeën en vaak ‘s avonds, een rondje van
ongeveer een uurtje door de wijk.
Ogen en oren open en signaleren, dat is de taak van
de buurtpreventer. Als ze iets zien dat serieus niet
in de haak is, dan bellen ze de politie via 112. Als
ze afval aantreffen of kapot straatmeubilair, dan
informeren ze de gemeente via de ‘Buiten Beter
app’. Dat kunt u zelf uiteraard ook doen, de app is
gratis te downloaden en werkt erg gemakkelijk.
Gelukkig blijft Gijzenrooi veel onrust en diefstal
bespaard. Maar gevraagd naar wat hij dan wel
tegenkomt als hij met een loopmaat op pad
is, schudt Frans toch aardig wat zaken uit zijn
mouw. Vooral zaken die het gevolg zijn van
vergeetachtigheid of slordigheid komen ze tegen:
openstaande voordeuren of garages, openstaande
kofferbakken van auto’s, of fietsen die niet op slot
staan. Maar ook waardevolle spullen in auto’s
die uitnodigend naar het inbrekersgilde lonken,
gevonden voorwerpen of kliko’s die langere tijd
buiten blijven staan.
“Dan bellen we aan en attenderen de bewoners er
vriendelijk op, vrijwel altijd met positieve reacties
tot gevolg. Treffen we ze niet thuis, dan gaat er een
flyer in de bus”.
Op de valreep geeft hij nog een tip: “we zien soms,
ook in de vroege avond, donkere, onverlichte

huizen waar dan hoogstwaarschijnlijk niemand
thuis is. Dat nodigt uit tot ongewenst bezoek. Dus
doe wat lampjes aan als je ’s avonds weggaat, het
helpt”.
Ze kunnen versterking gebruiken, die
buurtpreventers. Dus als u na het lezen van
dit stukje interesse heeft gekregen om het
Buurtpreventieteam te komen versterken? Lees dan
de informatie eens op de website van Gijzenrooi:
www.gijzenrooi.nl/commissies of bel met de
coördinator Jos van Dijk Of allebei...
En Frans Beks? Na een uurtje met hem gepraat te
hebben weet ik vrij zeker dat de volgende 250 ook
gaan lukken!
En namens Gijzenrooi:
Da ge bedankt zijt da witte, Frans!
Paul de Meurichy
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Online Algemene Ledenvergadering 2021
BEWONERSVERENIGING GIJZENROOI
DINSDAG 13 APRIL 2021
Beste buurtbewoners,
Bij deze nodigen we u van harte uit voor de online Algemene Leden
Vergadering (ALV) op dinsdag 13 april om 20.30 uur.
Vanwege corona zal de vergadering online plaatsvinden via MS Teams. Op onze
website (www.gijzenrooi.nl) zullen we voor aanvang van de vergadering een
MS Teams link plaatsen om in te kunnen bellen.
Ieder bestuurslid heeft statutair een zittingstermijn van twee jaar. De huidige
voorzitter, Greetje Heijmans, en de huidige penningmeester, Nicole Wenmakers,
zijn beide aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen
zich melden bij het bestuur vóór 31 maart 2021 (statutaire voorwaarden voor
kandidaatstelling kunnen worden opgevraagd bij het bestuur).
De agenda van de ALV is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7

Opening en mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 7 april 2020 (zie www.gijzenrooi.nl)
Aftreden en (her)benoemen voorzitter en penningmeester
Financiële verantwoording 2020, verslag kascommissie en decharge penningmeester en
bestuur over 2020
Goedkeuren begroting 2021
Oproep nieuwe activiteiten, organisatie en ideeën
Rondvraag en sluiting

Wij zien u graag online op dinsdag 13 april!
Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi

www.gijzenrooi.nl

Update van alle vennen uit
onze wijk
Jaren geleden, toen de wijk nog maar net bestond,
heeft Kees alle vennen waarnaar onze straten zijn
vernoemd, opgespoord en beschreven.
Bestaan ze nog? Waar liggen ze? Hoe kom je er?
Intussen is er van alles veranderd; sommige vennen
zijn ontoegankelijk geworden, sommige routes
kloppen niet meer, soms zijn er wegen aangelegd en
zijn de wandelpaden verlegd.
Het leek ons leuk om weer eens een mooie update te
geven over alle vennen.
Deze winter heeft Kees de beschrijving van de
vennen zoveel mogelijk aangepast met raadpleging
van internet, oude en nieuwe topografische kaarten
enz. Daarnaast heeft hij een tiental vennen bezocht.
Wiefse is begonnen met het fotograferen van de
vennen, voor zover als dat mogelijk is.
De komende twee en een half jaar beschrijven we in
ons ‘Gijzenrooise Zegje’ twee vennen per keer, met
foto van het betreffende ven, voor zover dat lukt.
Wellicht wordt u geprikkeld om er zelf eens heen te
gaan.
Berkven

Als aftrap : het Berkven en het Diepmeerven.
Het Berkven.
Het Berkven ligt in de driehoek MiddelbeersVessem-Westelbeers. Het is een van de mooiste
vennen van de Kempen. Liggend op de Landschotse
hei weerspiegelt het - slechts onderbroken door een
paar pollen hoogveen - vanaf de bosrand op een
prachtige manier de lucht.
Bij windstil weer, ‘s zomers of ‘s winters, bij heldere
hemel of bij een dreigende bui is het een plaatje om
te zien. Wie wil er eens een foto van maken bij volle
maan en heldere hemel?
Hoe je bij dit prachtige ven komt?
Als je vanaf Middelbeers richting Vessem gaat,
de Kuikseindseweg in en net voorbij camping
‘Kempenzoom’ rechtsaf de zandweg aan de bosrand
inslaat, zie je aan het eind van het bos het Berkven
liggen.
Op de moerassige Landschotse heide liggen ook nog
enkele andere mooie vennen zoals de Keijenhurk
(‘hurk’ is laaggelegen grond), het Kromven en Wit
Holland. Prachtig om een wandeling te maken.
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Diepmeerven
Of ook wel het Diepe Meerven ligt vlak langs de A2
tussen de afslagen Valkenswaard en Leenderheide.
Het ligt midden op de zgn. ‘Groote Heide’.
Bij het Diepe Meerven hoort nog een ander ven,

voor een fietstocht. Het viaduct over en dan het
eerste fietspad rechtsaf bij knooppunt 79, richting
knooppunt 52. Bij een klein ven midden op de heide
langs het fietspad staat een bank. Stap hier even af
en loop over een knuppelbruggetje dat je met droge

Diepe Meerven

n.l. het Droge Meerven, wat ernaast ligt. Het
Droge Meerven - de naam zegt het al – heeft
niet veel water. Het is een moerassig gebied met
biezenbegroeiing. Het Diepmeerven heeft nog
een flinke oppervlakte aan water, hoewel je kunt
merken dat ook dit ven langzaam verdroogt.
De hut van Mie Pils is een goed uitgangspunt

voeten over het Droge Meerven voert, en volg het
pad tot het Diepmeerven.
Vanaf Heeze, via Heezerenbosch loopt het fietspad
er ook langs, maar dan in omgekeerde richting.
Kees van Vessem, Wiefse Coebergh van den Braak.

Contributie 2021

van de vereniging. En de jaarlijkse contributie van
€3,50 te voldoen.

De bewonersvereniging Gijzenrooi spant zich
in om activiteiten te organiseren die voor veel
mensen aantrekkelijk zijn. We geven vier keer per
jaar Het Gijzenrooise Zegje uit. We organiseren de
Buurtpreventie, Adopteer een Straat, wandelingen
in de omgeving, een Midzomerfeest in juni en
een buurtfeest op de burendag in september.
Voor kinderen is er de lampionnenoptocht en het
paaseieren zoeken. En niet te vergeten Cultuur bij je
Buur en de zang onder de verlichte eikenboom rond
kerst. (Natuurlijk in tijden zonder pandemie)

Vriendelijk verzoek wij u de contributie van €3,50
over te maken op reknr. NL11INGB0000073833
t.n.v. Bewonersvereniging Gijzenrooi onder
vermelding van uw adres en het contributiejaar.
U kunt via de website van uw bank ook een
periodieke betaling instellen.

Daarom is het voor ons belangrijk dat buurtgenoten
zich verbonden voelen met de wijk Gijzenrooi en
proberen we om alle bewoners lid te laten worden

Bent u een nieuwe bewoner dan kunt u meteen lid
worden door de contributie over te maken.
Met vriendelijke groet,
Nicole Wenmakers
(ledenadminstratie)

www.gijzenrooi.nl

Bed & Breakfast
‘De Heidestroper’
in Gijzenrooi
Naast hotels en vakantiehuizen is de
belangstelling voor Bed & Breakfasts (B&B’s) de
laatste jaren enorm toegenomen. Dat is niet in de
laatste plaats te danken aan de aandacht hiervoor
van Omroep Max. Ook in Gijzenrooi is sinds
oktober 2019 een B&B.

In 2018 kochten Carolien van Tuijl en haar partner
het pand Kanunnikensven 32. Na 25 jaar in de
binnenstad van Utrecht te hebben gewoond vonden
zij het tijd voor iets anders. Vanwege de locatie
dicht bij de natuur, de goede bereikbaarheid van het
centrum en de ruimte in het huis vonden zij het een
logische keuze om hier een eigen B&B te beginnen.
Vanwege het Covid-19 virus moest de bezichtiging
van de B&B en het interview coronaproof
plaatsvinden. Dat was voor gastvrouw Carolien
geen probleem. Onder het genot van een heerlijke
kop koffie en een vers gebakken stuk appeltaart
luisterde ik naar haar verhaal.
“Ja”, benadrukt Carolien, “je bent hier in no time op
de Stratumse Heide, het is een prachtige uitvalsbasis
om te wandelen en te fietsen, de bus stopt voor de
deur en we hebben hier een eiland voor de GOscooters weten te behouden.”
Carolien vertelt verder: “Na de hotelschool en de
Hogeschool voor Diëtetiek heb ik 25 jaar als diëtiste
in het voedingsonderzoek gewerkt. Ik houd ervan
dat alles goed verzorgd en netjes is en dat er ’s
morgens een lekker ontbijt staat. Het liefst zou ik
dit doen met regionale producten maar vanwege
corona lukt dit nog niet zo goed.”
De B&B kreeg de naam ‘De Heidestroper’. “Deze

is genoemd naar mijn opa, die na de Tweede
Wereldoorlog in dit gebied stroopte op hazen en
konijnen. Mijn opa smokkelde tabak en boter via de
Stratumse Heide, Groote Heide en Leenderheide
naar België (Achelse Kluis), een bekende
smokkelroute net na de oorlog. Ik vind het dan
ook erg bijzonder dat ik op deze plek mag wonen”,
aldus Carolien.
De B&B omvat twee kamers: de ruime Luxe kamer
en de wat kleinere Standaard kamer die beide op de
eerste verdieping liggen. De kamers zijn voorzien
van een tweepersoonsbed en eigen moderne
douche- en toiletruimte. Er is ruim voldoende
kastruimte en je hoeft je er niet te vervelen want
er zijn allerlei boeken, spelletjes en legpuzzels
aanwezig. Tussen de kamers is een pantry waar de
gasten naar believen koffie en thee kunnen pakken.
Daar wordt ook het luxe, uitgebreide ontbijt
geserveerd. De gasten kunnen het ontbijt nuttigen
op de kamer, maar bij mooi weer ook op het buiten
daarvoor ingerichte terrasje.
De B&B kende een vliegende start. “Dat was
vooral te danken aan Booking.com.” vertelt
Carolien. “Daardoor kwamen er aanvankelijk veel
buitenlanders. Maar toen de coronacrisis kwam,
waren de gasten overwegend Nederlanders.” De
gasten komen vaak voor een weekendje weg, voor
hun werk, voor een bezoek aan hun kinderen of
tijdelijk in afwachting van andere huisvesting.
Maar ook met bepaalde sportevenementen zoals
het wereldkampioenschap kruisboogschieten
en zwemwedstrijden, bleek de B&B in trek. En
bij andere evenementen zoals de Dutch Design
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heide. Je kon ook nog lekker buiten zitten. Echt een
aanrader.”
Dus mocht u meerdaagse visite krijgen en hebt u
niet voldoende ruimte om hen te laten slapen, dan
weet u nu dat er een B&B in de wijk is, die ik van
harte kan aanbevelen. Kijk voor nadere informatie,
zoals beschikbaarheid, tarieven e.d. op hun website:
https://heidestroper.nl.
Jos van Dijk
Week, Glow en Groots met een zachte G van Guus
Meeuwis zit De Heidestroper vol. Maar helaas is dat
op dit moment allemaal even wat minder.
De minimum verblijfsduur is twee nachten, het
gemiddelde ligt op drie nachten. Twee weken
is ook al eens voorgekomen, maar dat is een
zeldzaamheid.

(Er zijn nog meer B&B’s in onze wijk! Die komen
een volgende keer aan de beurt).

Als je zo met Carolien zit te praten begrijp je meteen
de positieve reacties op de website: “heel leuke en
vriendelijke ontvangst, de luxe kamer is héél groot
met nieuwe badkamer, heerlijk schoon. Alles was
tot in de puntjes verzorgd. Heerlijk ontbijt. Rustig
gelegen en toch dicht bij de stad en musea en bos en

Ervaring van een
oppas-oma (2)
’t Is woensdag 3 februari 2021, 18.30 uur.
Voorlopig zwaai ik ze voor het laatst uit: Iris (7),
Thijs (5) en Lisa (3). Vanaf de lockdown op 16
december komt dit vrolijke drietal op woensdag bij
ons. Ik heb precies een jaar geleden al eens over Lisa
geschreven…
We beginnen de dag met een soort kringgesprek
aan de keukentafel, net als op school. Iris vertelt
uitgebreid over de dagindeling, hetgeen mij op
het idee brengt om dat ook zo te doen. Na Thijs’
en Lisa’s verhaal (veel korter) te hebben gehoord,
zeg ik: “Oké jongens, we gaan dezelfde indeling
aanhouden”. Dat betekent: eerst even spelen, Iris
werken, dan pauze met fruit/iets lekkers, dan buiten
rennen (vandaag heel even in de stromende regen),
dan weer schoolwerk voor Iris, lunch, even rust,
spelletje kwartetten met alleen plaatjes, thee met
iets lekkers, buiten rennen, film kijken, speelgoed
opruimen (heel moeilijk!), eten!
Nog even verstoppertje (binnen) en dan brengt opa
ze terug naar Den Bosch.
Poeh, leuke maar lange dag! Voorheen kreeg ik ze
moeilijk mee naar buiten, maar nu we het hebben

‘vastgelegd’, is dat geen probleem. Sterker nog, ’s
middags spelen ze zó lekker bij de speeltuin, dat
wij het koud krijgen en hen met moeite mee naar
huis krijgen. Ze spelen graag met z’n drieën vader/
moeder/kind (‘ach schat, pak jij dat even voor
me’), hun fantasie is grenzeloos en de kamer wordt
compleet omgebouwd.
Maar de voldoening is groot en ik zal de twee
oudsten nog missen als Lisa weer alleen komt….
Marijk

www.gijzenrooi.nl

Criminaliteitscijfers
Gijzenrooi 2020
Het viel niet mee dit jaar om een overzicht samen
te stellen van inbraken, diefstallen e.d. waarmee
Gijzenrooi het afgelopen jaar werd geconfronteerd.
Maar met behulp van onze wijkagent, de WhatsApp
Buurtpreventie Gijzenrooi en mijn e-mailverkeer
is het toch gelukt. Helaas moet dit wel blijven bij
een opsomming van feiten. Ik heb niet kunnen
achterhalen wat er verder mee is gebeurd.
Woninginbraken
In het begin van het jaar werd onze wijk meteen
opgeschrikt door een serie woninginbraken
op het Meerbergsven, Lisven, Kraanven en
Grevenschutven. Dit was zodanig alarmerend dat
er een agent werd vrijgemaakt om deze gevallen
nader te bestuderen en analyseren. De wijkagent
riep ons op extra alert te zijn, ramen en deuren
gesloten te houden met degelijk sluitwerk, de
politie surveilleerde vaker en Stadstoezicht was
ook vaker aanwezig in onze wijk. De lopers van
het Buurtpreventieteam Gijzenrooi waren in
het kader van het Donkere Dagen Offensief al
extra actief. Voor zover bekend gebruikte(n) de
dader(s) de methode van hengelen/flipperen. Bij
een aantal inbraken werden binnen de autosleutels
weggenomen en werd de auto van de oprit gehaald.
De inbraken vonden overdag maar ook in de
nachtelijke uren plaats.
Na dit onstuimige begin van het jaar gebeurde
er op dit terrein gelukkig lange tijd niets,
wat waarschijnlijk te danken was aan de
coronapandemie. Veel mensen waren immers thuis.
In november waren er twee pogingen om in te
breken op het Gulbergsven en half december was
het raak op het Biesven.
Autodiefstal en diefstal uit auto’s
In januari werden zoals gezegd twee auto’s
gestolen. Eén daarvan werd een dag later
teruggevonden op het Meerbergsven. Verder
werd in april op het Schaapsloopven en in juni op
het Diepmeerven geprobeerd een auto te stelen,
maar dat werd voorkomen door alertheid van de
bewoners.

Goed raak was het dit jaar met inbraken in auto’s
met het doel daar kostbare apparatuur uit te halen.
Bleef het in februari op het Bunderkensven nog bij
een poging, in dezelfde nacht lukte het wel op het
Diepmeerven. In mei werd er in auto’s ingebroken
op het Bunderkensven en Kanunnikensven, in juni
op het Vlasven en in september opnieuw op het
Kanunnikensven. In oktober op het Eijerven en in
december in dezelfde nacht op het Gulbergsven
en het Zwanenven. Daarbij werden navigatie,
boordcomputer, instrumentenpaneel en airbags
meegenomen.
In een aantal gevallen was sprake van ‘slimme
sleutels’ die de autoportieren automatisch
ontgrendelen, als deze fysiek in de buurt van de
auto zijn. Criminelen beschikken over apparatuur
waarmee zij die sleutels uit kunnen uitlezen.
Daarom hier nogmaals het advies: bewaar deze
sleutels niet in de buurt van de voordeur en stop ze
altijd in een afgesloten blik.
Autobranden

Ook werd onze wijk afgelopen jaar twee keer
geconfronteerd met een autobrand, in mei op het
Kanunnikensven en in november op het Vlasven.
Diefstal (brom)fiets
In oktober werd een bromfiets gestolen op het
Diepmeerven en een fiets op het Vrijkensven.
Vernielingen
Helaas waren er ook weer zinloze vernielingen
te melden. In juni werd op het Meerbergsven een
boom omgezaagd. Hierover is in het Zegje uitvoerig
verslag gedaan. In september kregen kinderen in
de speeltuin op het Buurtven ruzie, waarbij een
fiets werd vernield en in december vernielden
‘lieverdjes’ met vuurwerk een kostbare pluviometer
op het Wolfsven.
Jos van Dijk
Coördinator buurtpreventie Gijzenrooi
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Adopteer een straat:

veel minder vuurwerkafval,
meer hondenpoep
Henny is heel stellig: sinds de nieuwe lockdown
van december wordt er meer gewandeld, maar er
ligt ook veel meer hondenpoep die niet opgeruimd
wordt. En de vuurwerkresten die je in januari vaak
nog op straat ziet liggen ontbraken dit jaar.
Ton en Henny uit het Vluttersven wandelen
dagelijks en zij vinden het heerlijk om daarbij af en
toe ook iets nuttigs te doen: zwerfvuil opruimen.
Daarom hebben zij zich destijds opgegeven
voor Adopteer een Straat. En dat levert best wat
commentaar op: “een opgestoken duim, een
opmerking in het voorbijgaan”. Soms een reactie
zoals laatst van een mevrouw die aanwees:
“daar ligt ook nog wat”. Vooral kinderen zijn
nieuwsgierig naar wat Ton en Henny verzamelen
als afval. Ze reageren ook vaak met een verbaasd
“wat veel…”.
Wat Henny echt een doorn in het oog is: de
filters van sigarettenpeuken, lipjes van blikjes.
“Weten mensen niet dat vogels die filtereinden
voeren aan hun jongen omdat ze denken dat het
voedsel is en dat vogelpootjes verstrikt kunnen
raken in die lipjes?” En natuurlijk maakt ze zich
een beetje boos over de buurtbewoners die hun
oud papier buiten zetten zonder op te letten
of het kan wegwaaien. Daags na de ophaaldag
waait er heel wat papier door onze straten. Dus:
aanleveren in een dichtgevouwen doos en anders

Ideetje voor Kunst in
Gijzenrooi?
In onze wijk wonen best veel mensen die zelf
kunstwerken maken. Denk aan tekenen, schilderen,
sieraden, keramiek, glas, staal, brons etc.
Sommigen hebben een deel van hun artistieke
activiteiten kunnen laten zien tijdens de ‘Cultuur
bij je Buur’- avonden; jammer dat daar soms weinig
aandacht aan geschonken kon worden.
Het idee is nu ontstaan om een kunstmarkt te
organiseren op de middag dat hier in de wijk de
midzomeravond wordt gevierd. Dit zal dan zijn op
zaterdagmiddag 17 juli 2021 van 12.00 tot 16.00 uur.
De kunstenaars kunnen hun creaties tonen en, als
er belangstelling voor is, wellicht verkopen.

zelf het weggewaaide papier de volgende dag even
opruimen.
Via Kees Lepoeter, de onvermoeibare drijvende
kracht achter Adopteer een Straat in Eindhoven,
kregen alle deelnemers onlangs een nieuwsbericht.
Er zijn nu bijna 700 mensen in Eindhoven die een
straat geadopteerd hebben. En er is een leuke
app beschikbaar, ‘Helemaal Groen’, waarmee je
kunt zien welke straten groen gekleurd zijn (en
dus schoon). Neem eens een kijkje op de website:
www.helemaalgroen.nl. Het zou leuk zijn als meer
van de deelnemers in Gijzenrooi de app zouden
gebruiken: dan zou de hele wijk groen kunnen
kleuren. Natuurlijk hoef je geen deelnemer te zijn
van Adopteer een Straat om de app te gebruiken,
iedereen kan het doen. Henny gaat het in ieder
geval uitproberen. Nog anderen? Installeer de gratis
app, als je niet met je eigen naam te zien wilt zijn,
gebruik dan een alias, en zet de app aan als je gaat
lopen. Je telefoon kan gewoon in je jaszak blijven
zitten. Na afloop zie je waar je geweest bent. Samen
houden we onze wijk schoon!
Greetje Heijmans

Wie wil deelnemen, kan reageren waarna we
inventariseren hoeveel kramen er nodig zijn met
eventueel een kleine bijdrage voor de kosten van
een kraam.
Als er voldoende belangstelling is zal ik laten
weten of het door kan gaan.
Reacties graag vóór 15 april 2021 met vermelding
van jouw type kunst naar:
Mary Kerkhoven
Ik hoor graag of jullie het ook een leuk idee vinden.
Groet, Mary
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Onze
‘gezamenlijke achtertuin’
wordt nóg mooier!

Normaal gesproken heeft BL hulp van een
flinke groep vrijwilligers vanuit Eindhoven
en Aalst/Waalre en Geldrop. We werken in de
wintermaanden een keer of vijf met wel 25 man/
vrouw/kind om het natuurgebied in stand te
houden.

Omdat het in coronatijd niet mogelijk was met de
grote groep te werken, hebben we een groep van
zes mensen geformeerd en wekelijks zijn we aan het
werk voor BL.
BL had nu wel een heel leuk verzoek! Vlak bij onze
wijk, 80 meter voorbij het fietspad richting de A76,
ligt een pas aangekocht perceel, waar voorheen
een paar paardjes stonden. We hebben daar maar
liefst 1200 bomen en struiken geplant. Vijftien
verschillende soorten, o.a. bomen zoals zwarte els,
haagbeuk en gladde iep, en struiken zoals aalbes,
framboos, kardinaalsmuts. Een waar snoepbos
wordt het dus, voor vogels! Ons werkgroepje mocht
zelf een naam verzinnen; we hebben het omgedoopt
tot ‘Vogelsnoepbos’. Het gebied is niet toegankelijk
voor mensen, maar vanaf het zwarte pad kunnen
we er wel van genieten. Sommige soorten groeien
wel 70 cm per jaar, dus … houd het in de gaten.
Het kan een heel mooi stukje bos worden met veel
vogels. Terwijl we bezig waren kwamen de eerste
roodborstjes al op de vers aangeplante boompjes
zitten.

Zo planten we regelmatig struiken zodat de
vogels meer plek hebben om te nestelen en meer
voedsel kunnen vinden. Of we rooien vliegdennen
en berken op de Groote Heide, zodat de hei niet
verdrukt wordt en niet uitdroogt.

We waren nog niet klaar met dit stukje vol te zetten,
of Fons, de terreinbeheerder van BL, vroeg of we
ook het stukje aan de zuidkant van de Rielse Dijk
wilden beplanten. Daar gaan we maar liefst 2000
bomen en struiken neerzetten. Het zal je misschien

We hebben geluk dat Brabants Landschap (BL) zich
ontfermt over ‘onze achtertuin’.
BL heeft weer nieuwe percelen aangekocht, en
deze worden nu ingericht als nieuwe natuur, in
het kader van ‘natuurnetwerk Brabant’. Zelfs het
inrichtingsplan is hiervoor aangepast.
Daarvoor was overleg nodig tussen Waterschap de
Dommel, Gemeente Geldrop-Mierlo en Brabants
Landschap.

Het ‘vogelsnoepbos’ ziet er nu nog kaal uit, maar dat zal snel veranderen.
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al zijn opgevallen dat er aan weerskanten van de
Rielse Dijk een poel is gegraven.
Op dit terrein, aan de zuidkant van de Rielse Dijk,
worden 2000 bomen en struiken geplant.
De bomenrij rechts zijn de bomen op de Rielse Dijk.
Achter de poel zie je een zandheuvel, waar ook
weer bomen en struiken op geplant gaan worden.
De zandheuvel markeert het vroegere Kerkepad.
BL breidt hiermee het natuurgebied ‘de
Gijzenrooische Zegge’ uit. De percelen aan beide
zijden van de Rielse Dijk worden extensief beheerd.
Door de poelen hoopt BL op meer amfibieën, zoals
de rugstreeppad. Heb je de rugstreeppad als eens
horen kwaken? In het voorjaar, in de schemering

kun je een heel koor beluisteren als je over het
fietspad wandelt richting het hekje naar de Schotse
Hooglanders.
Ook hoopt BL op meer vlinders en vogels, zoals het
oranje zandoogje en de roodborsttapuit.
Voor meer details over dit gebied, kijk op www.
brabantslandschap.nl/nieuwenatuur en klik op
Gijzenrooische Zegge deel 2.
Wiefse Coebergh van den Braak
Natuur (sub)werkgroep Stratum
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Suzanne van den Heuvel, onze
nieuwe gebiedscoördinator
Ook in tijden van lockdown blijft de
gebiedscoördinator aan het werk, maar dan vooral
achter haar computer. Suzanne heeft kleine
kinderen en dan is thuiswerken niet ideaal. Maar
ze kent Gijzenrooi wel want ze woont dichtbij,
in de Irisbuurt. Voor dit kennismakingsgesprek
zitten we ieder achter onze computer, thuis.
Suzanne werkt al lang bij de gemeente, eerst in het
jeugdwerk en daarna in het sociaal domein. Het
gebied rondom de Kruisstraat was tot voor kort
haar werkterrein. “Ja, daar heb je dan je handen vol
aan, en als parttimer was dat niet meer te doen.”
Ze is blij met haar nieuwe gebied, Stratum, bekend
terrein voor haar. En voor de overdracht heeft ze
met Marita door Gijzenrooi gewandeld om zich
voor te bereiden op haar nieuwe werkgebied.

naar de school voor speciaal basisonderwijs ‘De reis
van Brandaan’. Op de hoek van de Heezerweg en
het Kanunnikensven leidt dat twee keer per dag tot
verkeersdrukte. Ik merk nog op dat er in de wijk
best wel hard gereden wordt, en echt niet alleen
door de busjes van de bezorgdiensten, ook door
de wijkbewoners zelf. Misschien nog eens een keer
snelheidsmeters plaatsen?
Volgens Suzanne is onze wijk ‘af’, de ligging is
prachtig en er bestaat een sterk ‘buurtgevoel’ met
ontzettend veel vrijwilligers. Dat maakt het voor
haar gemakkelijk. En ze komt graag een keer
kennismaken als we weer een echte activiteit mogen
organiseren.
Greetje Heijmans

Ik vraag haar wat een gebiedscoördinator eigenlijk
doet. “We zijn vooral een aanspreekpunt in de wijk,
maar dan voor collectief belang, dus niet voor de
individuele vragen of opmerkingen.” Waar moet ik
dan aan denken? Aan problemen rondom verkeer;
bepaalde projecten in de wijk, bijvoorbeeld in Tivoli.
Die wijk is echt groenarm en daar wil de gemeente
zorgen voor meer vergroening. In deze processen
speelt Suzanne dan een verbindende rol.
Momenteel speelt er niet echt iets in Gijzenrooi. Er
wordt nu alleen gekeken naar de ‘problematiek’ van
de auto’s en busjes die kinderen halen en brengen

Ambassadeur
goed licht
Half januari 2021 zie ik twee keer een groot artikel
in het Eindhovens Dagblad en in De Volkskrant
met daarin prominent genoemd onze buurtgenoot
Jan Denneman. Beide artikelen gaan over het
belang van goed licht in donkere dagen. En niet
zomaar een goede lamp waarbij je kunt lezen,
maar zoveel licht dat je er blijer van wordt, dat je
winterdip verdwijnt of dat je ’s morgens fitter uit
bed stapt. Zeker in donkere dagen of in tijden dat
je verplicht veel thuis moet werken. Dat vraagt om
uitleg.

Jan - oud-Philipsman en lichtspecialist - is
internationaal bekend. Hij was voorzitter van de
Global Lighting Association en is nu ambassadeur
voor deze club, en hij is voorzitter van de Good
Light Group. Goed licht voor iedereen is echt zijn
missie en die draagt hij bevlogen uit.
Ik krijg meteen een opsomming van dingen die niet
goed gaan als je niet voldoende goed licht krijgt:
je kwaliteit van slapen is niet goed; je bent minder
geconcentreerd en misschien raak je wel in een
winterdip. In principe zou je met beter licht binnen,
zeker in de wintermaanden, gezonder blijven, met
een sterker immuunsysteem.
Tijdens het interview bij mij thuis, op anderhalve
meter afstand, staat Jan plotseling op. “Lees jij hier,
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eens lampen in productie namen die het goede
licht verspreiden. “Ja”, zucht Jan, “dan zou het
echt wat gaan opleveren”. Tot het zover is blijft hij
onvermoeibaar pleiten voor goed licht. Want, “je
lichaam weet dan letterlijk hoe laat het is.”
Enthousiast vertelt hij nog over het LichtCafé
in Het Ketelhuis op landgoed De Grote Beek.
Psychiater Lisette Rops heeft dit LichtCafé opgezet
speciaal voor behandelingen bij depressies en
slaapstoornissen maar de lichttherapie werkt ook bij
andere klachten. Goed licht is niet alleen van belang
voor mensen met depressie. Iedereen vaart er wel
bij, want we zitten veel te veel binnen en daar is het
overdag te donker. Dagelijks een flinke tijd naar
buiten gaan of binnen zorgen dat je voldoende sterk
licht krijgt doet wonderen.
Aan de inzet van Jan zal het niet liggen!
Informatie: www.goodlightgroup.org.
Greetje Heijmans

in deze stoel? Die staat echt verkeerd, je zou veel
beter vlak bij het raam kunnen gaan zitten”. “En
die lamp, nee, kan echt niet”. Ik sputter nog een
beetje tegen. In de tijd van de gloeilamp was lezen
onder die lamp ook een beetje als lezen onder een
warmtelamp, lekker knus en warm. “Nee” zegt Jan,
“niet met je rug naar het raam maar net juist met
je gezicht heel dicht bij het raam”. En als je in de
wintertijd een uurtje per dag bij een zogenaamde
lichttherapielamp zou gaan zitten lezen of werken
dan is dat echt goed voor je gezondheid. “Goed
licht is net zo belangrijk als gezond eten en gezonde
lucht”, Jan houdt niet op dat te benadrukken.
Onlangs heeft Jan met Marijke Gordijn,
onderzoeker chronobiologie bij de Rijksuniversiteit
Groningen, een aantal van deze lampen getest.
En voor € 115,- heb je al een Lumie Vitamin L
met een bovengemiddeld goede lichtintensiteit.
Gewaardeerd met een negen.
Thuis heeft Jan de ‘Rolls Royce’ onder de lampen
maar dan ben je meer dan duizend euro kwijt
en dat is natuurlijk veel te veel voor de gewone
gebruiker. Jan wil dat zo’n lamp voor iedereen
betaalbaar is. Daarom is hij nu zelf thuis aan het
klussen met lampen van Ikea en in contact met de
ontwerpafdeling van Ikea in Zweden: als zij nu
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Maak kennis met
Willem Sondermeijer
Dat staat er nu wel zo mooi boven dit artikel, maar
daar zijn we niet mee gestart. Voor mij is hij het hele
gesprek ‘meneer Sondermeijer’, een respectabele
oudere heer die al ongeveer vijfentwintig jaar in
Gijzenrooi woont. Toch heb ik hem pas onlangs
ontmoet: een van de voordelen als je persoonlijk de
laatste herinneringsbrieven voor de contributie gaat
afleveren.
Meneer Sondermeijer reageert meteen positief
als ik vraag of ik hem mag interviewen voor
het Zegje. Ik word gastvrij ontvangen in een
overvolle huiskamer. Overal boeken, tijdschriften,
comfortabele zitbanken, een vaas met verse
bloemen, een lange houten tafel tegen de wand, een
eettafel, een piano, een klein bureautje. Dozen met
spullen erin. En ook overal kinderspeelgoed: een
kinderfietsje, skippybal, legpuzzels, ik weet niet
wat ik allemaal zie. “Ja, van de kleinkinderen, dan
hoeven de ouders niet zoveel mee te slepen als ze
naar Eindhoven komen” lacht meneer Sondermeijer.
Hij leest net de krant, een kopje koffie erbij, een
chocolaatje uit een enorme doos Merci. Ook voor
mij. Op de radio zachtjes klassieke muziek.
Ik weet helemaal niet wat meneer Sondermeijer
in zijn werkzame leven heeft gedaan, maar mijn
eerste veronderstelling is al meteen fout: hij werkt
gewoon nog, alleen nu niet meer zestig uur per
week, maar nog maar zo’n twintig: destijds als
psychiater verbonden aan een ziekenhuis, nu als
ambulant waarnemer omdat er een enorm tekort is
aan psychiaters.
Al op jonge leeftijd wist meneer Sondermeijer dat
hij medicijnen wilde studeren en daarna verder als
psychiater. Zijn grote voorbeelden waren Alfred
Adler en Carl Jung. Maar na de afronding van zijn
studie heeft hij nog een aantal jaren gewerkt als
tropenarts in Ghana. Hij vertelt over zijn aankomst
daar en hoe hij al meteen op de eerste dag werd
geconfronteerd met een calamiteit: twee kleine
vrachtwagens waarin arbeiders naar hun werk
werden gebracht waren met elkaar in botsing
gekomen: talloze gewonden. “Dat was urenlang
opereren onder moeilijke omstandigheden,
zevenentwintig botbreuken.” Hij ziet het voor
zich als de dag van gisteren. Hierdoor had hij wel
meteen het vertrouwen van de lokale bevolking.
In de jaren tachtig gaat de heer Sondermeijer als

psychiater aan de slag bij het Maxima Medisch
Centrum in Veldhoven. Het gezin verhuist in de
jaren negentig van Waalre naar Gijzenrooi. “Daar
zijn we zelfs nog een keer verhuisd, we woonden
eerst twee huizen verder in de straat, maar van dit
huis was de tuin groter.”

Het meest opvallend zijn voor mij de drie oude
auto’s op de oprit, oldtimers bijna. Meneer
Sondermeijer is gedecideerd: er zijn maar een
paar echt degelijke automerken: Mercedes, Jaguar,
Volkswagen. En met zo’n auto kun je wel twintig
jaar rijden, zelfs als je die niet nieuw gekocht hebt.
De gele Mercedes voor de deur is drieënveertig
jaar oud, de Jaguar twintig, de Volkswagen
vijfentwintig. Maar waarom dan drie auto’s voor
de deur? “Nou”, lacht meneer Sondermeijer, “als je
met een oude auto naar de garage moet dan ben je
die wel twee weken kwijt, de onderdelen zijn vaak
moeilijk te krijgen.” En ja, dan heb je dus altijd een
reserveauto. De rode Volkswagen voor de deur
is van zijn vrouw geweest. Die is in oktober 2020
helaas overleden: ze waren zesenvijftig jaar samen.
De laatste twee jaar was haar gezondheid al slecht
door een verlamming onder wervel C4. Zoals
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meneer Sondermeijer het fomuleert
“erboven alles prima in orde,
eronder alles beroerd.” Als sociologe
en juriste was zij zijn rechterhand
voor alle verslagen en justitiële
rapporten die gemaakt moesten
worden. Hij heeft er vrede mee maar
het is wel veel minder gezellig in
huis. Gelukkig is er nog de hulp uit
de tijd in Waalre: veertig jaar geleden
paste zij al op de kinderen, nu kijkt
ze een keer per week of meneer
Sondermeijer het nog een beetje redt.
Meneer Sondermeijer is trots op zijn
drie kinderen en vijf kleinkinderen.
Terecht. Twee kinderen zijn in
zijn voetsporen getreden: Hugo is
verpleeghuisarts in Maastricht maar
woont nog met zijn Japanse vrouw
Moeko en hun kind in Antwerpen.
Hij leerde haar kennen tijdens zijn
studie aan de Columbia University
in New York. Brigitte is specialist
longgeneeskunde in het Spaarne
Gasthuis. “Wat betreft corona zijn we
goed op de hoogte.” Zoon Wouter
woont met vrouw en kinderen in
Amstelveen en werkt in de IT.
We praten nog even door over
Amerika. Met de Jaguar Daimler
Club maakten meneer Sondermeijer
en zijn vrouw in 2007 nog een fantastische reis
dwars door de Verenigde Staten: ze reden Route 66
van Chicago naar Los Angeles. Daar heeft hij mooie
herinneringen aan. “En mijn dochter heeft daar haar
man leren kennen, ze is getrouwd in San Francisco.”
Nu woont ze met man en kinderen op het Javaeiland in Amsterdam, met die grote binnentuinen
een heel fijne leefomgeving, ook voor kinderen.

Momenteel werkt meneer Sondermeijer veelal
met mensen die met een depressie of psychose
opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.
“De kennis bij artsen en psychiaters over de
bijwerkingen van psychofarmaca is beroerd, veel
medicijnen vallen verkeerd, vooral bij ouderen.”
Door zijn jarenlange ervaring weet meneer
Sondermeijer dat het ook bij het voorschrijven van
medicijnen tegen depressiviteit of bij autisme heel
moeilijk is om de juiste balans te vinden.
Als ik ter afronding van het gesprek vraag wat er
boven het artikel moet staan: maak kennis met, dan
klinkt het resoluut “Willem Sondermeijer”. En we
lopen nog even naar buiten om foto’s te maken van
die mooie of degelijke oude auto’s. Gelukkig is het
net even droog. We lachen, de oplettende kijker zal
ons zien.
Greetje Heijmans

www.gijzenrooi.nl 17

Basisscholen strijden tegen
elektronisch afval

nog e-waste thuisliggen? Dit kun je inleveren bij
de milieustraat. Maar kijk ook eens of het nog
gerepareerd kan worden door een Repair Café.

Gemeente Eindhoven houdt samen met gemeenten
Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Cure Afvalbeheer
de E-waste Race. Van 8 maart t/m 1 april gaan
15 Basisscholen de strijd aan tegen het zomaar
weggooien van elektronisch afval (ook wel e-waste),
zodat dit hergebruikt of gerecycled kan worden.

Deelnemende scholen in Eindhoven
De scholen in Eindhoven die meedoen zijn De
Korenaar, De Groene Vlinder, Strijp dorp, Beppino
Sarto, De Driestam, Theresia, De Hanevoet, De
Opbouw, ’t Palet en SBO de Reis van de Brandaan.
De E-waste Race Eindhoven, Geldrop-Mierlo
en Valkenswaard is in samenwerking met
Cure afvalbeheer. Samen zorgen zij ervoor dat
ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers
terecht komt.

Leerzaam & goed voor het milieu
“Tijdens de E-waste Race leren kinderen op een
leerzame en interactieve manier over onderwerpen
als consuminderen, grondstoffenschaarste,
hergebruik en recyclen. Ik denk dat het belangrijk is
daar jong mee te beginnen. Daarom ondersteunen
we iedere jaar de E-Waste Race”, aldus wethouder
duurzaamheid Rik Thijs. Na een gastles van
gedreven experts zijn de scholieren klaar om hun
steentje bij te dragen en e-waste in te zamelen. Denk
aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker of
defect mobieltje.
Aanpassingen door corona
Vanwege de coronamaatregelen wordt de e-waste
dit jaar binnen eigen kringen van de kinderen
ingezameld. Andere buurtbewoners kunnen hun
e-waste dit jaar helaas niet aanmelden. Heb je

DOESLIEF
We zijn steeds minder aardig tegen elkaar (buiten
Gijzenrooi natuurlijk). Op straat, op sociale media,
in het verkeer, in het openbaar vervoer, op het
sportveld en in de supermarkt. Met de #DOESLIEF
campagne die de Stichting Ideële Reclame in
2019 startte wilde SIRE Nederland een spiegel
voorhouden. Zo hoopt SIRE dat mensen zich
realiseren dat niemand beter wordt van onaardig
gedrag. En dat aardig gedrag loont.
Dat willen wij natuurlijk graag in Gijzenrooi en ook
al zijn hier veel mensen die DOESLIEF al toepassen,
toch hebben we nog een kleine actie bedacht.
De bewonersvereniging zorgt ervoor dat op
zaterdag 3 april, daags voor Pasen, honderd kleine
bloempotjes met voorjaarsbloemen beschikbaar
zijn om af te halen op Diepmeerven 23, tussen 10.00
en 11.00 uur. Iedereen in de wijk kan gratis zo’n

bloempotje afhalen. (Of een klein bosje narcissen).
Maar het is dan de bedoeling dat je het brengt bij
een wijkgenoot waarvan je denkt dat die wel een
bloemetje kan gebruiken: omdat die alleen woont,
ziek is geweest, veel doet voor een ander, weinig
aanspraak heeft, pas in de wijk is komen wonen etc.
Alles is goed. Kinderen zouden de bloemen nog
kunnen laten vergezellen van een mooie tekening.
Dat zou pas echt leuk zijn.
Wij willen natuurlijk graag een zo breed mogelijke
verspreiding in de wijk. En als er veel belangstelling
is zorgen wij voor meer bloempotjes.
Laat je even weten of je meedoet? En hoeveel
bloempotjes je zou willen weggeven?
Mail naar bestuur@gijzenrooi.nl
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Kees Menken bankske
Het bankje ligt onder een mooi laagje sneeuw. Het is
7 februari en echt winter! Creatief als Koning Winter
is, heeft hij de naam in de leuning zorgvuldig
wit gekleurd: “Kees Menken bankske” staat er.
En kleiner, schuin daaronder: “beschermer van
Gijzenrooi en Peel”.
Je kunt het vinden in het natuurgebied ‘onder’ onze
wijk, daar waar het paadje via een klein bruggetje
een slootje kruist. Beetje lastig inderdaad om
precies aan te geven waar het ligt, maar wandelaars
herkennen het wel van de hierbij gaande foto. Een
mooi uitzicht heb je er, niet gek dus dat het bankje
vaak wordt gebruikt als rust- of ontmoetingsplekje.
Maar nu even niet, getuige het onaangeraakte witte
dekentje.
Maar wie is dat, Kees Menken? Op internet vind ik
een stukje over hem in het Eindhovens Dagblad van
16 oktober 2009.

Een kleine samenvatting:
‘De in 2008 overleden Geldroppenaar maakte zich
vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw sterk voor
het behoud van Gijzenrooi als natuurgebied. Het
jaar na zijn overlijden werd hij hiervoor geëerd met
dit bankje waar werkgroep De Peel zich voor heeft
ingezet. Dankzij Menken en zijn strijdmakkers is een
deel van het gebied nu van Brabants Landschap’.
Ja, daar mogen we Kees Menken, en het Brabants
Landschap, dankbaar voor zijn.
Voor dit mooie natuurgebied ,… én voor dat bankje,
op dat mooie plekje.
Ik zit er graag.
Paul de Meurichy
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KONINGSDAG 2021: TROTS
OP ONZE BUURT
Koningsdag 2021 op 27 april wordt een andere
Koningsdag dan andere jaren. Geen grote feesten,
geen vrijmarkten. Máár: Eindhoven krijgt wél hoog
bezoek! Dat is natuurlijk een hele eer, en dat laat
de gemeente niet onopgemerkt voorbijgaan. En
al zeker niet in de buurten van Eindhoven. Want
juist de buurten maken Eindhoven samen een fijne,
leefbare en bijzondere stad. Een stad om trots op te
zijn. En dat wil de gemeente graag laten zien tijdens
Koningsdag 2021.
Koning van de buurt
In alle buurten van Eindhoven gaat de gemeente
onder leiding van het Centrum voor de Kunsten
op zoek naar een koning. Ook naar De koning
van onze buurt, Gijzenrooi. Dat doen ze in de
weken vóór Koningsdag. Iedereen in onze buurt
mag iemand nomineren. Wordt het je buurman,
die boodschappen doet voor ouderen? Ons
buurtpreventieteam, dat op donkere avonden
de straat op gaat om de buurt veilig te houden?
De drijvende kracht achter ons zangkoor De
Boomklevers, de muzikale duizendpoot die Cultuur
bij je Buur initieerde? Jullie mogen het zeggen!

grote spel: de Buurten Battle. De buurten gaan
online tegen elkaar strijden! Eerst in een kwartfinale,
dan de halve finale, en op Koningsdag zelf, de Grote
Finale. De koning van de winnende buurt wordt
uitgeroepen tot de Eindhovense Koning voor 1 Dag.
Meedoen is niet moeilijk. Je hebt alleen een
computer, laptop of telefoon nodig, en elke
buurtbewoner kan mee doen. CKE en de gemeente
zorgen voor de techniek en een bereikbare helpdesk.
Wilhelmus op tournee
Op koningsdag, 27 april, krijgen we ook nog een
leuke ‘live’ buurtactie. Namelijk een lakei met een
troon, een fotograaf en een groepje muzikanten.
Zij gaan op tournee in de buurten. Ze strijken neer
in een straat, bij ons Buurtven. En dan mogen
álle buurtbewoners die willen Koning voor 1 Dag
zijn. Ze mogen op de troon zitten, krijgen live het
Wilhelmus toegezongen, én worden koninklijk
op de foto gezet door een fotograaf. Als dát geen
majestueuze traktatie is!
Leuk detail: de rondreizende tronen worden
gemaakt door tien Eindhovense basisscholen.
En dat alles natuurlijk met inachtneming van alle
maatregelen, die dan gelden, in verband met het
voorkomen van verspreiding van corona.

Nominaties
Op zaterdag 3 april, tijdens de actie DOES LIEF,
komen er hartendames onze wijk in om met een
gouden koets en een rode loper. Zij halen de
nominaties op, van deur tot deur, met muziek,
theater of iets lekkers. Alle nominaties zijn later
online terug te vinden en een neutrale jury selecteert
per buurt dan één persoon als buurtkoning.
Online Buurten Battle
Als alle buurtkoningen gekozen zijn, begint het

Overlast door quads of
crossmotoren

Door corona genieten veel wijkbewoners extra van
de bosrijke omgeving waarin we wonen. Helaas
wordt de rust in het buitengebied regelmatig
verstoord door crossmotoren en quads. De laatste
weken nam deze overlast weer toe. Inmiddels
hebben we hierover contact gehad met de
wijkagent, Viola Bliek. Mocht je overlast ervaren,
kan dit het beste direct gemeld worden bij de
politie zodat ze actie kunnen ondernemen (09008844).
Bestuur Bewonersvereniging Gijzenrooi
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Drie kippen

lucht. Ja, ze maken wel duidelijk wat ze willen.

Onze buren hebben drie kippen.
Eerst was er ook nog een haantje, maar dat lag
niet zo goed in de groep en heeft z’n victorie niet
kunnen kraaien.
Ze hebben een goed leven: mooi hok, vrije uitloop
(zo heet dat) en veel warme aandacht, in het
bijzonder van dochterlief van tien. En, als het een
beetje meezit gaan ze eitjes leggen waarmee ze hun
dankbaarheid voor de goede zorgen kunnen gaan
tonen. Mooie namen hebben ze ook, maar op hun
verzoek noem ik die niet. De dames zijn gesteld op
hun privacy.

Door mijn ontstane betrokkenheid bij deze
buurvrouwen viel mijn oog laatst op een stukje in
de krant waarin kippenboer Jop werd geïnterviewd.
Hij sprak over hobbykippen, en dat ze makkelijk te
houden zijn en dat er momenteel zoveel meer vraag
naar is. Coronakippen dus, net zoals mensen een
coronahond hebben aangeschaft omdat ze niet op
vakantie konden en toch iets wilden “voor thuis”. Ik
hoop er het beste van, voor die honden dan!
Die coronastatus hebben de kippen van hiernaast
niet. Die waren er al voordat het vermaledijde virus
hier arriveerde.

De drie kunnen het over het algemeen goed met
elkaar vinden, wat is te horen aan het gemoedelijke
getok en gekir over ditjes en datjes wat me af en
toe tegemoet waait. Maar soms verheffen ze hun
kippenstemmetjes, dan zijn ze het niet eens. En heel
soms als ze het écht niet eens zijn wordt het kakelen,
gewoon ordinair kakelen! Ik vind dat niet des
Gijzenrooi’s. Ik weet niet waar ze elkaar dan voor
uitmaken, maar het zijn zeker geen complimenten.
Ze hebben dan kennelijk te veel aan hun kopjes om
het een beetje beschaafd te houden.
Nadat ze hun ochtendtoilet gemaakt hebben,
zo vertelde mijn buurman, melden ze zich met
het verzoek of de voordeur van hun kippenvilla
opengemaakt kan worden. De pootjes moeten dan
gestrekt, tijd voor een ochtendwandeling in de open

Ik ben eigenlijk wel blij met de kippen. Ze geven me
een relaxed gevoel als ze me met hun vriendelijke
gebabbel ‘s ochtends goede morgen wensen.
Dat is prettig wakker worden, daar kan geen
wekker tegenop. Ik waan me dan ergens “op het
land”, op een boerderij of zo. Niet dus, maar wel
mooi in ons eigen Gijzenrooi.
Alleen het kraaien van de haan ontbreekt daarbij.
Ik weet niet of ik dat zo erg vind.
P.s. Net voor ik dit stukje instuurde hoorde ik dat
het eerste eitje gelegd is.
Er is nog hoop!
Tauros
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Cultuur bij je Buur Open Air
Wat was het stil in februari! We vierden elk jaar
in februari steeds ons jaarlijkse huiskamerfestival
Cultuur bij je Buur. Zoals iedereen al weet gaat dat
dit jaar om bekende redenen helaas niet door. We
zagen dat als team van Cultuur bij je Buur gelukkig
al heel ruim van tevoren aankomen. Daarom
organiseerden we in samenspraak met het bestuur
in de nazomer van 2020 al drie Open Air concerten
op het Buurtven. Achtereenvolgens konden we
genieten van de band Art of Omission, het Trio
Mari de Bijl en de drie meiden van Phemian. Veel
bewoners gaven toen aan dat het nog wel een paar
keer vaker had gemogen voor hen. Maar helaas de
avonden werden kouder en we willen toch dat er
voldoende opkomst is bij zo’n evenement.
Wat gaan we dit jaar wél doen? We hebben
het voornemen om zowel vóór als ná de
schoolvakanties weer enkele concerten te
organiseren. Vanwege corona natuurlijk weer met
eigen klapstoelen, drankjes en hapjes mee. Om de
onkostenvergoeding voor uitvoerenden niet alleen
te betalen uit de kas van de bewonersvereniging,
zullen we bij deze concerten de vertrouwde
fooienpot in ere herstellen. Met uw bijdrage kunt u
uw dankbaarheid naar de artiesten laten blijken. In
sommige gevallen zijn er ook CD’s te koop van de
groep, wat door muzikanten zeer op prijs gesteld
wordt.
Misschien heeft u als lezer en wijkbewoner nog
goede ideeën voor ons programma. We staan daar
erg voor open via het gebruikelijke mailadres

(zie onder). Bij Cultuur bij je Buur stelden we als
regel dat er minstens één van de muzikanten,
performers uit Gijzenrooi moest komen. Voor
deze Open Air optredens willen we daar best wat
vrijer mee omgaan. Het kan echter nooit gaan
om een echte gage, maar eerder om een redelijke
onkostenvergoeding.
Omdat we helemaal afhankelijk zijn van droog
weer en van niet te koude avonden, denken we
daar in juni pas mee te kunnen beginnen. Het
heeft geen zin om nu al te strooien met data. Een
gepland programma kan zo maar een dag van
tevoren worden afgezegd vanwege het weer. Houdt
Facebook, de Klep-App in de gaten en maak uw
buren attent op wat er komen gaat!
We zijn benieuwd naar jullie reacties voor het
invullen van ons Open Air programma van 2021.
Team Cultuur bij je Buur, info@jandenneman.com
Greetje Heijmans, Jan Denneman en Erik van Dijck
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Een halfvol glas
Tegen de tijd dat dit Zegje wordt rondgebracht is
het een jaar na start van de eerste lockdown, beste
wijkgenoten. En als ik hier zou beweren dat we al
aardig van het virus af zijn, dan sta ik meteen met
stip genomineerd voor de ‘Fantast van het jaar’
prijs. We zullen het er nog wel even mee te stellen
hebben.

Het laat vrijwel niemand onberoerd. Bij gebrek
aan allerlei dingen die we kunnen doen lijken de
dagen behoorlijk op elkaar, we hebben ‘jeuk’ om
er weer eens lekker en ongecompliceerd op uit te
gaan, we missen de nodige contacten, een stuk
vanzelfsprekende intimiteit, onze vrijheid. Als
het ongemak naar binnen slaat, dan ervaren we
momenten van somberheid, is het soms lastig om
je te concentreren en om ‘het heilig vuur brandende
te houden’: om gemotiveerd te blijven. Slaat het
naar buiten, dan ervaren we soms frustratie of
irritatie. Mikpunten genoeg. De regering, het RIVM,
het vaccinatiebeleid, medesupermarktbezoekers of
medereizigers, mensen die met te veel tegelijk de
natuur ingaan, ga maar door. En dat naar binnen
en naar buiten slaan kan ook nog eens per uur
wisselen. Hoe menselijk allemaal!
Ik probeer af en toe dapper om al dit ongerief in
perspectief te plaatsen. Ik zeg dan: “Allemaal waar,
Gijsz, dat ongemak. Maar het is een probleem dat
je niet krijgt uitgelegd in de vluchtelingenkampen
in Syrië of Jemen of aan de Oeigoeren. Of, dichter
bij huis, aan de ondernemer die nagelbijtend zijn
of haar met veel moeite opgebouwde nering ziet
verschrompelen”. Maar ik realiseer me ook dat ik dit
de laatste tijd wel vaak moet zeggen om de moed
er een beetje in te houden.
Wat betreft het gebrek aan vrijheid dat velen
ervaren: daar filosofeer ik graag even met je
over door. Ik maak een vergelijking: waarom vind

ik de dageraad zo bijzonder? Mede omdat hij
een contrast vormt met de nacht ervóór. En het
weekend is onder andere zo leuk omdat het de
tegenhanger is van mijn werkweek. Welnu: mijn
vrijheid zou stevig aan betekenis inboeten als ik aan
de andere kant niet ook beperkingen zou kennen!
En nu zitten we dan tijdelijk in een situatie waarin
de beperkingen sterker op de voorgrond staan. Ik
vertel mezelf maar dat het voor een hoger doel is
(onze gezondheid) en dat ik ‘straks’ weer zoveel
te meer van m’n hernieuwde vrijheid zal genieten!
Maar ik ben me ook bewust: ik ben geen twintig
meer (en dat is mild uitgedrukt). Als ik dat wel zou
zijn dan had ik waarschijnlijk minder geduld dan ik
nu meestal kan betrachten.
Waar we wel enige vrijheid in hebben is hoe we
naar de situatie kijken en hoe we ermee omgaan.
Binnen de ruimte van ons karakter en temperament
hebben we enige vrijheid om dit glas als halfleeg
of als halfvol te zien. Om te proberen je met dat
laatste een beetje te helpen, geef ik hieronder
enkele tips voor dingen die je kunt doen. Hopelijk
zit er iets nieuws voor je bij, iets waar je wat aan
hebt. Daar gaan we
Lezen
De pandemie is een probaat middel gebleken tegen
de zo vaak genoemde ‘ontlezing’. Veel mensen
lezen zich al een tijdje een slag in de rondte. Bij
de aanschaf van een nieuw boek denk je hopelijk
aan de lokale ondernemer. Bol en Amazon komen
er zonder Gijzenrooi ook wel. Heb je een e-reader
of tablet (het kan ook op je computer): er is een
website waar je legaal en kosteloos een enorme
hoeveelheid e-boeken kunt downloaden. Ik heb het
dan over meer dan 60.000 verschillende boeken,
in vele talen, waaronder ruim 800 titels in het
Nederlands. Je kunt ze downloaden in verschillende
formaten (epub, kindle en pdf). Dat ‘legale’ zit hem
erin dat het boeken zijn waarvan het auteursrecht
is verlopen, dus vaak wat oudere. Of nieuwere
boeken waarvan de schrijver heeft afgezien van
auteursrecht. Ook beginnende schrijvers kunnen
het als publicatieplatform gebruiken. Voor de
nieuwe of bestaande gebruiker van een e-reader
is het een plek waar je je klassieken weer eens
stevig kunt ophalen. En meer. De website heet
‘Project Gutenberg’, naar de uitvinder van de
boekdrukkunst. www.gutenberg.org. Wil je er
nog dieper induiken: Project Gutenberg is ook op
zoek naar vrijwilligers die gescande boeken willen
proeflezen en nalopen op foutjes. Of die boeken
willen inspreken als luisterboek.
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vinden. Zoek op Internet naar Virtual Escape Room,
en ze springen je in rijtjes tegelijk tegemoet. Ken je
een goede virtual escape room? Of weet je andere
leuke online spellen? Ik nodig je van harte uit om ze
te delen op de Facebookpagina van Gijzenrooi.

Kunst kijken
Voor de kunstliefhebbers zijn er steeds meer musea
die een deel van hun collectie online zetten. Wil
je iets meer regelmaat en/of dosering: er is een
heel aardige app, voor op je tablet of telefoon. Die
heet ‘Daily Art’. Iedere dag een nieuw schilderij,
met een bespreking van het kunstwerk zelf, van de
kunstenaar en een duiding van de periode waarin
het werk tot stand is gekomen. De verklarende
teksten zijn beschikbaar in verschillende talen,
waaronder het Nederlands.
Een spel doen
Met elkaar een spel doen is ook een mooie manier
om verbinden. Als voorbeeld: er is een snelgroeiend
aanbod aan ‘Virtual escape rooms’. Net als in het
echt moet je met een groepje aan de hand van
opdrachten je weg uit een bepaalde ruimte zien te

Bewegen
Tot slot een tip die je naar buiten en in beweging
kan brengen. Want als inderdaad, zoals de slogan
zegt, ‘zitten het nieuwe roken is’, dan zijn velen van
ons sinds een jaar kettingroker. Bijgevolg lees je ook
steeds meer over ‘de corona-kilo’s’: veel mensen
komen aan. Ook op dat gebied is er een heel
aardige app. Als je hem nog niet kent, dan beveel ik
je hem van harte aan. De app heet ‘Ommetje’ en is
er voor Android en IOS. Het is een initiatief van de
Hersenstichting, met als boegbeeld professor Erik
Scherder. De app prikkelt je om dagelijks ten minste
20 minuten aaneengesloten te lopen, en om dat
(virtueel) samen met anderen te doen. En beiden
zijn, zoals ze het in het plat Haags zeggen: ‘Goed
vôh je hoof’. De app geeft je punten als je meer
dan 20 minuten op een dag hebt gelopen en geeft
je extra puntn als je dat dagelijks doet. En zo zijn
er nog enkele manieren om punten te verdienen.
Daarnaast kun je er groepjes in aanmaken en
anderen uitnodigen om lid te worden van dat
groepje. De punten die je dagelijks bij elkaar loopt
tellen mee in ieder groepje waar je lid van bent. Op
die manier heb je contact en houd je elkaar scherp.
Dit was het voor nu, wijkgenoten. Een kleine
overdenking en wat tips om te proberen de
aardigheid erin te houden. De pandemie en de
bijbehorende beperkingen vormen een stevig
karwei, en eentje van de lange adem. Hopelijk help
ik je hiermee een beetje om het spreekwoordelijke
glas halfvol te houden!
Gijsz
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A glass half full
By the time this magazine is distributed, a year will
have passed since the start of the first lockdown,
dear neighbors. And if I were to claim here that
we’re already as good as rid of the virus, then I
would immediately be nominated for the ‘Fantasist
of the Year’ award. We will have to deal with it for
quite some time to come.
The situation leaves hardly anyone untouched.
Because of a lack of all kinds of things we can do,
the days all seem quite similar, we have an itch
to go out again in a nice, uncomplicated way, we
miss the necessary contacts, a piece of natural
intimacy, our freedom. When the discomfort turns
inward, we experience moments of gloominess, it is
sometimes difficult to concentrate and to ‘keep the
holy fire burning’: to stay motivated. If it is directed
outwards, we sometimes experience frustration or
irritation. There are plenty of focal points for that.
The government, the RIVM, vaccination policy,
fellow supermarket visitors or fellow travelers in the
public transport, people who go out into nature with
too many at once, you name it. And that inward and
outward thrust can also change by the hour. How
human all of this is!
Every now and then I bravely try to put all this
distress into perspective. I say, “All true, Gijsz,
that discomfort. But it’s a problem you won’t get
explained in the refugee camps in Syria or Yemen
or to the Uyghurs. Or, closer to home, to the
entrepreneur who sees his or her hard-won business
shrivel up. But I also realize that I have to say this a
lot lately, to keep my spirits up a bit.

As for the lack of freedom experienced by many,
I’d like to philosophize a bit with you about that.
I make a comparison: why do I find the dawn so
special? Partly because it forms a contrast with the
night before. And the weekend is so nice partly
because it is the counterpart to my working week.
Well, my freedom would lose much of its meaning
if I did not also know restrictions! And now we
temporarily find ourselves in a situation where the
restrictions are more prominent. I tell myself that it
is for the greater good (our health) and that ‘later’
I will enjoy my renewed freedom so much more!
But I am also aware: I am not twenty anymore (and
that is putting it mildly). If I were, I would probably
have less patience than I usually can muster now.
What we do have is some freedom in, is how we
look at the situation and how we deal with it.
Within the space allowed by our character and
temperament, we have a degree of freedom to
see this glass either as half empty or as half full.
To try to help you a little with the latter, I’m giving
you some tips below for nice things you can do.
Hopefully there’s something new in there for you,
something that will help you. Here we go:
Reading
The pandemic has proven to be an effective remedy
for the so-often-mentioned lack of people reading.
Many people have been reading themselves into
oblivion for some time. When buying a new book,
you hopefully think of the local entrepreneur. The
Bol and Amazon webstores will also get there
without Gijzenrooi. If you have an e-reader or
tablet (you can also use it on your computer):
there is a website where you can legally download
an enormous number of e-books for free. I’m
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talking about more than 60,000 different books,
in many different languages. You can download
them in different formats (epub, kindle and pdf).
The ‘legal’ aspect is that these are books of which
the copyright has expired, so often older ones.

Or newer books where the author has waived
copyright. Beginning writers can also use it as a
publishing platform. For the new or existing user of
an e-reader, it’s a place where you can firmly brushup your classics again. And more.
The website is called ‘Project Gutenberg’, named
after the inventor of modern printing. www.
gutenberg.org. If you want to delve even deeper
into it: Project Gutenberg is also looking for
volunteers to proofread scanned books and check
them for errors. Or who want to record books as
audio books.
Watching art
For art lovers, more and more museums are putting
part of their collection online. If you want a little
more regularity and/or dosage: there is a very
nice app for your tablet or phone. It’s called ‘Daily
Art’. Every day a new painting, with a discussion
of the artwork itself, the artist, and an explanation
of the period in which the work was created. The
explanatory texts are available in various languages,
Play a game
Playing a game is also a great way to connect.
As an example, there is a rapidly growing offer of
‘Virtual escape rooms’. Just like in real life, you must
find your way out of a certain room with a group of
people, based on all kind of assignments. Search
the Internet for Virtual Escape Room, and they jump

out at you. Do you know a good one? Or do you
know of other great online games? I cordially invite
you to share them on the Gijzenrooi Facebook page.
Go out and move around
Finally, a suggestion that can get you outside and
moving. Because if indeed, as the slogan says,
‘sitting is the new smoking’, then many of us have
been chain smokers for a year now. Consequently,
you also read more and more about ‘the corona
kilos’. Many people are gaining weight. There is
a very nice app on that subject, too. If you don’t
know it yet, I highly recommend it. The app is called
“Ommetje” (Dutch for ‘little walk’) and is available
for Android and IOS. It is an initiative of the Dutch
Brain Foundation, with Professor and television
personality Erik Scherder as its figurehead. The app
encourages you to walk for at least 20 consecutive
minutes every day, and to do that (virtually)
together with others. And both are good for your
mind and body.
The app gives you points if you have walked more
than 20 minutes in a day and gives you extra points
if you do so daily. And there are a few more ways to
earn points. In addition, you can create groups in it
and invite others to join that group. The points you
earn on a daily basis count in every group you are a
member of. In this way you have contact and keep
each other focused. The accompanying website is in
Dutch, but the app also speaks English, if you tell it
to.

That’s it for now, dear neighbors. A little reflection,
and some tips to try and keep the niceness going.
The pandemic and its restrictions are a tough job,
and one of the long hauls. Hopefully I’m helping you
a little here to keep the proverbial glass half full!
Gijsz
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Wat is daar aan de hand?
In december 2020 kregen de bewoners van het
Zwanenven en enkele bewoners van het Hasselven
een brief van de gemeente betreffende ‘monitoring
grondwater Gijzenrooi’. De brief is verstuurd door
Roy Craamer, adviseur bodem- en ondergrond,
zeg maar bodemsanering, en gaat over de
verontreiniging van de bodem in het buitengebied
van Gijzenrooi. Als je daar wel eens wandelt is je
misschien wel een vreemde ‘bult’ in het landschap
opgevallen.

Achtergrond
In de periode 1951-1971 is Gijzenrooi in gebruik
geweest als stortplaats, waar afval gestort
is door nabijgelegen industrie. Als gevolg
hiervan is in de loop der jaren het grondwater
verontreinigd geraakt. Op onderstaande figuur
zijn de ligging van de voormalige stortplaats en de
grondwaterverontreiniging weergegeven.
In 2010 is een saneringsplan opgesteld waarbij de
stortplaats voorzien is van een afdeklaag van 1
meter schone grond. Hierdoor wordt rechtstreeks
contact met het stortmateriaal voorkomen. Deze
aanpak is in lijn met het landelijk beleid en
natuurlijk ook uit kostenoverwegingen ingegeven.
De kwaliteit van het grondwater wordt jaarlijks
gemonitord door een onafhankelijk bureau, Arcadis,

en daarover krijgt de gemeente een rapportage. Die
wordt ook doorgestuurd naar Brabants Landschap.
Bij de laatste meting is echter geconstateerd dat
op een diepte van dertig meter het verontreinigd
grondwater zich iets meer verspreidt richting de
wijk Gijzenrooi. Het bovenste grondwater is schoon
en daarom is onder normale omstandigheden direct
contact met verontreinigd grondwater niet mogelijk.
Contact kan in de toekomst echter ontstaan wanneer
bewoners een eigen (diepe) grondwateronttrekking
in gebruik hebben, bijvoorbeeld voor beregening
van de tuin.
De brief van de gemeente
was aanleiding voor een
mail aan Roy Craamer van
Mari de Bijl, beheerder
Brabants Landschap in
ons Gijzenrooi. Mari stelt
voor om de belt definitief
te saneren. Op te ruimen
dus. Zijn verzoek wordt
ondersteund door IVN
Geldrop. Omdat ook
wij, het bestuur van de
bewonersvereniging,
nieuwsgierig zijn naar
het antwoord komt er
een digitaal overleg:
Roy Craamer, Mari de
Bijl, Harrie Broeksteeg
(voorzitter IVN Geldrop),
Maarten Verboord,
Hanneke Wiegers
(bodemonderzoeker in
dienst van de gemeente)
en ondergetekende. Roy
verdedigt natuurlijk de
aanpak van de gemeente, “er zijn geen bedreigde
objecten zoals waterwinning of het natuurgebied”.
En bij het afgraven van de belt komen grote kosten
en het volgend dilemma aan de orde: waar moet die
vervuilde grond dan naar toe? Dat snappen wij ook
wel. Toch blijven we kritisch. Als het verontreinigd
grondwater zich verder verspreidt zullen er toch
aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Wat is dan het volgende scenario? We besluiten om
over twee maanden opnieuw contact met elkaar
te hebben, dan zijn de resultaten van de laatste
metingen van Arcadis bekend. We moeten in ieder
geval zeer alert zijn op de situatie.
Greetje Heijmans
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Door het oog
van Wiefse
Zondag 24 januari 2021. Afgelopen week was
de zwaarste lockdown tot nu toe over ons heen
gedonderd. ’s Morgens vroeg had ik in de vrieskou
al een rondje Rulse Laarzenpad gelopen met een
vriendin. Het pad was na al die regen met recht
een laarzenpad te noemen. Een beetje sneeuw lag
er, zowaar, en ijs op de modderplassen. Tot en met
mijn enkels in de halfbevroren modder.
’s Middags won de zon het een paar uurtjes
van de winter; het was rond de tien graden. Ik kón
niet binnenblijven. Nog even een rondje op de fiets
door onze ‘gezamenlijke achtertuin’. En ineens viel
mij op: er waren, net als op andere coronazondagen,
veel mensen op de been. Maar er wás iets. Er zat
iets anders in de lucht, en óók in de mensen. De
lente was al een beetje voelbaar: aan een licht
verwarmend zonnetje; vogeltjes lieten zich horen;
de mensen wandelden, liepen hard of fietsten met

opgeheven hoofd en een twinkeling in hun ogen.
Yes, de lente gaat weer komen. Belofte. Hoop.
Perspectief. Toekomst. Nieuw leven. Dat alles was
voelbaar in de lucht. Ter hoogte van het fietspad, nét
na het klaphek, trakteerden de Schotse Hooglanders
ons op hun aanwezigheid. Ze stonden allemaal
vlak bij het fietspad. Dat grazen van die enorme
dieren met hun warme, langharige vacht gaf iets
vertrouwds. Bijna iedereen bleef een moment stil
genieten, soms hoorde ik een diepe zucht. Eén
mevrouw zei: “hij is zo tam, ik zou hem wel willen
aaien!” Ze had het zó kunnen doen, hij was zelf
naar haar toe gewandeld en stond op aaibare
afstand. De mensen met een hond lijnden hun hond
aan. Er hing eenheid en verbondenheid in de lucht.
Een mooie buffer voor wat we ’s avonds over de
relschoppers op het nieuws zouden gaan zien.
Wiefse Coebergh
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Beste redactie,
Dank voor het mooi verzorgde Gijzenrooise Zegje
dat gisteren in de bus viel. Hoewel ik inmiddels
‘om de hoek woon’ ben ik nog steeds lid van de
wijkvereniging. In die hoedanigheid ontving ik het
Zegje van december 2020.
Op pagina 16 en 17 een leuk artikel over de
geschiedenis van Geldrop, Tivoli en Gijzenrooi.
Geboren en getogen in Tivoli, constateerde ik echter
een storende historische fout in de eerste linea
op bladzijde 17. Daar staat aangegeven dat bij de
bouw van de wijk Gijzenrooi, Philips 60% van de
woningen kon bestemmen voor zijn werknemers
Dit moet echter zijn:
Begin jaren 30 werd de wijk Tivoli gebouwd
(mede) gesubsidieerd door de woningbouw ‘Thuis
Best’, later geheten: Stichting Hertog Hendrik van
Lotharingen. In die jaren kwamen veel werknemers
van buiten Eindhoven voor Philips werken, zo ook
één van mijn opa’s. Philips kon deze werknemers
huisvesten in de wijk Tivoli. (Niet iedereen werkte
trouwens voor Philips; mijn andere opa had
een kaaszaak (of vis, dat weet ik niet meer) op
Tijgerstraat 2.

Toen in de jaren 90 de wijk Gijzenrooi werd
gebouwd was de rol van de woningstichting van
Philips al jaren uitgespeeld. Daar komt nog bij dat
in Gijzenrooi voornamelijk koopwoningen werden
gebouwd.
Bron: ‘ Tivoli van Geldrop naar Eindhoven”
uitgegeven door de stichting Tivoli I lov it.
Zie foto
Met vriendelijke groet
Jose Groeneveld

