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Jarige BZ geeft Zesgehuchten
vroegere gemeentevlag terug
De belangenvereniging heeft Zesgehuchten zijn vlag teruggegeven. Dat gebeurde op
zondag 17 mei, de dag waarop de BZ haar 20-jarig bestaan vierde. Speciaal voor
deze gelegenheid had de BZ de gemeentevlag van de vroegere gemeente
Zesgehuchten opnieuw laten ontwerpen. Met muziek van Euphonia, tromgeroffel van
de drumband en een vendelgroet van het Gilde werd het dundoek symbolisch aan de
bevolking van Zesgehuchten aangeboden – en door idee-aanbrengster Angelique
Feijen in top gehesen. BZ-voorzitter Henk Bos overhandigde exemplaren aan
Euphonia, het Gilde, de Stichting Jeugdbelangen en later ook aan de beide
Zesgehuchtense scholen.

Inmiddels hebben al zo’n 75 bewoners – bij voorinschrijving, tegen kostprijs - een
vlag aangeschaft. En hier en daar hebben we hem ook al zien wapperen. De BZ
hoopt dat dit bij feestelijke gebeurtenissen voortaan massaal gaat gebeuren, als blijk
van saamhorigheid en van verbondenheid met ons ’eigen’ stukje Geldrop.
Er is nog een zeer beperkt aantal vlaggen te koop. Mocht u interesse hebben: bekijk
onze website of neem contact op met het secretariaat.
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Tijdelijk hekwerk bij
trapveld Westernisse
Langs het voetbalveldje op de Westernisse zijn tijdelijk hekken geplaatst. De
gemeente wil daarmee bereiken dat onze jeugd kan voetballen zonder aanwonenden
met al teveel overlast op te zadelen. Om te bevorderen dat er in de breedterichting –
van goal naar goal – wordt gevoetbald werd eerder beplanting aangebracht. De
tijdelijke hekken moeten ervoor zorgen dat deze aanplant de kans krijgt om te
groeien.
Gebruikers betrokken bij
vaststelling hondenbeleid
Gebruikers van het Spiegelgevecht is onlangs gevraagd welke ideeën er onder hen
leven over het gemeentelijke hondenbeleid. De gemeente zal de bevindingen
evalueren en zo mogelijk vertalen in concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad.
Na de vakantie kunnen dan spijkers met koppen worden geslagen.
BZ feliciteert Euphonia
én daagt jarig korps uit
De BZ heeft Euphonia van harte gefeliciteerd met zijn 60-jarig jubileum. De
geweldige feestweek, die ter gelegenheid daarvan werd opgezet - met het PROMSconcert als waardig hoogtepunt -, bewijst dat het muziekkorps na al die jaren nog
heel veel in zijn mars heeft, en in brede lagen van de Zesgehuchtense bevolking
volop steun krijgt. De BZ verraste de jarige met een geldbedrag, met daaraan
gekoppeld een opdracht: schrijf (of: laat schrijven) een muziekstuk/arrangement, dat
‘eigen’ is voor Zesgehuchten en dat bij feestelijkheden gespeeld kan worden. We zijn
benieuwd..
OnsBrabantNet zet fouten
in telefoongids snel recht
OnsBrabantNet zal omissies in de online versie van zijn telefoongids direct
aanpassen, en in de gedrukte versie in de eerstvolgende uitgave. Deze toezegging
kreeg de BZ, nadat we OnsBrabantNet lieten weten dat een aantal nieuwe abonnees
abusievelijk niet is vermeld in de telefoongids. Leden die naar OnsBrabantNet zijn
overgestapt, raden we aan de gids goed te controleren. Klopt er iets niet, neem dan
contact op met OnsBrabantNet of met de BZ.
Gezocht: actieve deelnemers aan project
‘Woon- en Leefomgeving Zesgehuchten’
Onlangs – op 15 juli – hield de gemeente in café ‘Wapen van Zesgehuchten’ twee
voorlichtingssessies over het project ‘Woon- en Leefomgeving Zesgehuchten’. Eén
van de doelen was inwoners te stimuleren om actief te participeren in dit
proefproject. De BZ zegde eerder haar steun toe. Ter herinnering: het betreft dat
deel van Zesgehuchten dat in dit kader eerder werd benaderd om aan een
gemeentelijke enquête mee te doen. In het volgende infobulletin zullen wij u nader
informeren over wat de voorlichtingssessies hebben opgeleverd.
Rondleidingen langs
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Geldropse historie
De historie van Geldrop is de BZ lief: als we iets kunnen doen om die beter ‘tussen de
oren’ te krijgen, dan zullen we dat niet nalaten. Daarom ruimen we in dit bulletin
graag plaats in voor een wat ons betreft goed initiatief: rondleidingen langs
Geldropse historie. Leest u mee?
"De Stichting 'Rondje Geldrop-Mierlo' is een non-profit organisatie die door
niet betaalde vrijwilligers wordt gerund. Zij bieden de bewoners van GeldropMierlo en bezoekers de mogelijkheid om rondgeleid te worden langs de
historische plekken van Geldrop met tekst en uitleg. Alleen om eventuele
kosten (posters, flyers e.d.) te dekken wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De rondleidingen starten bij de kasteelhoeve naast de parkeerplaats van het
Kasteel aan de Helze, iedere zaterdagmiddag - van mei t/m oktober - om
14.00 uur. Men kan gewoon komen zonder zich vooraf aan te melden.
Kosten:
3 euro per persoon; kinderen onder 16 jaar: 1 euro. De rondleiding
duurt circa 1,5 uur, maar kan worden ingekort als de deelnemers niet in staat zijn
1,5 uur te lopen."
Ook gezocht: versterking
BZ-bestuur en cie. Milieu
Het bestuur van de BZ kan een nieuw lid erg goed gebruiken. En onze commissie
Milieu zit al een poosje zonder voorzitter – en ook daar is plaats voor een nieuw lid.
Iets voor u? Een paar uurtjes per maand over? Maak je dan nuttig voor je woon- en
leefomgeving, dat is zinvol en nog leuk ook! Gezond verstand en betrokkenheid bij
uw directe omgeving wegen zwaarder dan kwalificaties en (bestuurlijke) ervaring.
Toch nog twijfel? Kom een tijdje snuffelen, ervaar de sfeer en de onderwerpen die
voorbij komen – en beslis later of het iets voor jou is. Belangstelling? Neem contact
met ons op, direct met ons secretariaat of via onze website. Ook met vragen kun je
daar altijd terecht. Doen!
Dek je in voor domper
bij terugkeer vakantie
Gaat u binnenkort op vakantie? Niets moéten, alleen dingen doen waar je zin in
hebt? Het is u gegund: geniet er met volle teugen van. En voorkom dat u bij
thuiskomst onplezierig wordt verrast – omdat er is ingebroken. Volledig uitsluiten dat
dit gebeurt, is niet mogelijk. Maar de kans verkleinen, dat kan wel. Bijvoorbeeld door
goede deur- en raamsloten, lichtschakelaars, afspraakje met de buren. En ook door
bij de politie een vakantiekaart in te leveren. Dan is daar bekend dat u op vakantie
bent, en wordt uw huis opgenomen in de surveillance die de politie regelmatig houdt.
Nadere informatie bij het politiebureau of op www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende donderdagen
plaats: bestuur: 27 augustus, 24 september; commissie verkeer: 22 oktober;
commissie algemene zaken: 17 september; commissie milieu: 10 september.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan
het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

De BZ wenst al haar leden een superfijne vakantie toe.

