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Wat vindt u?: ‘Jonckvrouwe’ of
naam ‘Josephinehof’ behouden?
U heeft het vast eerder gehoord: Zorggroep Ananz en projectontwikkelaar Wooninc. gaan in
de spoorzone (het gebied tussen Tournooiveld en hoogspoor) nieuwbouw neerzetten. Zoals
de plannen er nu uitzien, gaat het een gebouw worden van drie of vier verdiepingen met 86
koop- en 91 huurappartementen. Een deel van de nieuwbouw is bestemd voor de bewoners
van verpleeg- en verzorgingshuis Josephinehof. De huidige Josephinehof wordt dan
afgebroken en de vrijkomende grond krijgt een nieuwe bestemming.
De namen die voor de nieuwbouw aan het Tournooiveld genoemd worden, zijn ‘Jonkvrouw’
en ‘Jonckvrouwe’. Dat zou betekenen dat de naam ‘Josephinehof’ – een naam waarachter
een stukje Zesgehuchtense historie schuilgaat – verdwijnt. De BZ roept iedereen op te laten
weten wat hun voorkeur heeft: een nieuwe naam of maar liever toch weer ‘Josephinehof’?
Uw mening wordt bijzonder op prijs gesteld… maar lees eerst wat hieronder staat.

Josephinehof naar vrouw
van lokale weldoener Harrie
van Vlerken vernoemd
Alweer jaren geleden werd, vrij vooraan aan de Rielsedijk, ‘Huize Josephine’ herbouwd. Een
markant huis, waarin diverse authentieke elementen die de stichting ‘Behoud Josephinehof’
zorgvuldig had bewaard, zijn hergebruikt. Het huis is een goede kopie van het oude
jachthuis, dat – oudere Zesgehuchtenaren zullen zich dat herinneren – vroeger aan de
Papenvoort stond. Harrie van Vlerken en zijn vrouw Josephine woonden in het toenmalige
jachthuis. Harrie was een sociaal bewogen man. Hij bekleedde bestuursfuncties in allerlei
organisaties en veel verenigingen in financiële nood klopten niet tevergeefs bij hem aan.
Niet voor niets had hij de bijnaam ‘burgemeester van Zesgehuchten’. Het jeugdhuis ‘De
Vlerken’, blaaskapel ‘De Vlerken’ en ook de straatnaam ‘Harrie van Vlerkenstraat’ houden
de naam van deze markante Zesgehuchtenaar nog altijd levend.
Toen Harrie in het bejaardenhuis terechtkwam, schonk hij zijn huis en tuin aan de stichting
Bejaardenzorg. In de tuin en bijbehorende boomgaard werd het huidige – naar zijn
overleden vrouw genoemde – bejaardencentrum ‘Josephinehof’ gebouwd. Het jachthuis
moest wijken voor nieuwbouw. Tussen de woningen Papenvoort 24 en 26 is de oprijlaan
nog te zien.
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Wellicht oplossing voor
stroomuitval bij onweer
Stoppen die doorslaan bij onweersbuien: in Zesgehuchten is dat een veelvoorkomend euvel.
Onze oproep om het ons te laten weten als ook u daar last van heeft, leverde heel veel
reacties op. Inmiddels zijn we in contact gekomen met een installatiebedrijf, dat denkt het
probleem te kunnen oplossen. Kort en goed willen wij deze mogelijke oplossing laten
uittesten bij twee leden die hebben laten weten er last van te hebben en die bij loting zullen
worden aangewezen. Uiteraard kost dat hen niets. Over het resultaat van de test hopen wij
u na de zomerperiode te kunnen informeren.

Verzoek om meer kranen
op kerkhof nog vergeefs
De begraafplaats in Genoenhuis kan extra wateraftappunten goed gebruiken. Vooral voor
senioren en mensen die slecht ter been zijn, is de afstand tot de bestaande kraantjes vaak te
groot. Dat maakt het lastig en soms zelfs onmogelijk de graven schoon te houden en de
planten water te geven. Onlangs heeft de BZ het parochiebestuur voor de derde keer om
extra tappunten gevraagd. Tot nu toe is daar niet op gereageerd.

Waterdruk gaat dit jaar
omhoog in Genoenhuis
Een opluchting voor al diegenen die het bij het douchen en besproeien van de tuin met een
‘piesstraaltje’ moeten stellen: Brabant Water heeft toegezegd nog dit jaar iets doen aan de
te lage waterdruk in de wijk Genoenhuis. In 2007 kregen we te horen dat dit in 2009 zou
gebeuren, maar die belofte werd niet nagekomen. Maar alla, we gaan er vanuit dat het deze
keer wél in orde komt.

Leer van eerdere ervaringen
bij herinrichting Papenvoort
Om bij de herinrichting van de ‘tweede helft’ van Papenvoort (Losweg – Smuldersstraat) de
juiste keuzes te maken, doet de gemeente er verstandig aan de bewoners van de al
heringerichte ‘eerste helft’ (Smuldersstraat – Kerkplein) naar hun bevindingen te vragen.
Dat adviseert de BZ de gemeente op grond van de infoavonden over de
herinrichtingsplannen. De eerste avond, georganiseerd door de BZ en druk bezocht, was
bedoeld om de bewoners over de plannen te informeren en om argumenten vóór en tegen
– en nieuwe ideeën – boven tafel te krijgen op. De rijke oogst die dat opleverde, hebben we
gebundeld in een brief aan de gemeente. Tijdens de tweede avond, waarop de gemeente
informatie gaf, werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om (schriftelijk) bezwaar te
maken tegen de plannen.
Inmiddels heeft de gemeente de plannen aangepast en een aantal suggesties van de
bewoners overgenomen. Iedereen die schriftelijk bezwaar had gemaakt is middels een brief
door de gemeente op de hoogte gesteld van de aangepaste plannen.
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Nu nog wachten op de uitvoering van een en ander.
Niet op één lijn over
aanpak hondenpoep
De gemeente en de BZ zijn het erover eens dat handhaving van het hondenpoepbeleid
gebaat is bij meer/beter toezicht. Dat bleek tijdens het gesprek dat wij onlangs voerden met
de burgemeester en de betrokken ambtenaar. Over de wijze van toezicht verschillen de
meningen echter: de gemeente zegt dat bewezen is dat ‘geüniformeerd toezicht’ het best
werkt, de BZ ziet meer heil in ‘stille’ (onherkenbare) handhaving. Om op één lijn te komen
hebben we de gemeente gevraagd haar stelling te onderbouwen. Los daarvan zijn we blij
met de toezegging, dat de BZ in de evaluatie van het handhavingsbeleid betrokken zal
worden.

Themavond verbetert kijk op
gevoelens van (on)veiligheid
Hoe is het gesteld met de (gevoelens van) onveiligheid in Zesgehuchten? Om die vraag
draaide de veiligheidsavond, die de BZ een poos terug samen met mensen van het
gemeentelijke proefproject Woon- en Leefomgeving organiseerde. Een belangrijk, maar
altijd lastig thema. Want – inbraken en gewelddadigheden daargelaten – is de beleving van
(on)veiligheid vaak subjectief: wat ouderen voelen als onveilig, is dat voor jongeren totaal
niet. Dat de jeugd- en ouderenproblematiek veel aandacht kreeg, is dus niet verbazend. De
goedbezochte bijeenkomst was leerzaam en de nazit zorgde, horen wij van deelnemers,
voor een stukje gemeenschapszin en verbroedering. Met dank aan de buurtbrigadier,
seniorenbelangen en de jeugdhulpverlening.

BZ claimt actieve
rol in buurtpanels
Buurtpanels gaan een grote rol spelen in het verbeteren van de woon- en leefomgeving in
de gemeente Geldrop Mierlo. Dat is de uitkomst van het gemeentelijke project Woon- en
Leefomgeving – en, in het verlengde daarvan, van de nota ‘Samen Werkt’. De BZ zal als
toekomstig lid van het buurtpanel haar partij blijven meeblazen. Precies u van ons gewend
bent: onafhankelijk, kritisch, met sterke voelhorens naar wat er leeft in de Zesgehuchtense
gemeenschap en laagdrempelig – zodat u met uw ideeën over wat beter kan bij ons nog
steeds aan het goede adres bent.
Het project Woon- en Leefomgeving had als doel door een innige samenwerking en cohesie
tussen inwoners, gemeente en andere partijen de buurten in Geldrop op tien
contractpunten te verbeteren. De BZ, die in feite dezelfde doelstellingen heeft, nam actief
aan het project deel. Terugkijkend is het project geslaagd: de contractpunten werden
afgewerkt en over en weer werd veel geleerd. Hoe nu verder? Het project werd vertaald in
de gemeentelijke nota ‘Samen Werkt’, die een intensieve samenwerking propageert tussen
alle partijen (politie, woningbouwverenigingen, LEV-groep, seniorenbelang en ondermeer
ook de BZ) om van de Geldropse wijken een betere woon- en leefomgeving te maken. De BZ
denkt daar een goede rol in te kunnen blijven spelen.
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OBN geeft uitleg over
veranderd zenderaanbod
Onlangs heeft een delegatie van de Belangenvereniging Zesgehuchten gesproken met de
directie van OnsBrabantNet (OBN). In dit gesprek heeft OBN de wijzigingen in het analoge
zenderpakket uitgelegd. Toen OBN startte in Geldrop-Mierlo werd de televisiedienst
geleverd door het bedrijf Hertzinger. OBN had een contract voor het leveren van analoge
televisie (54 zenders) en digitale televisie. Doordat Hertzinger geen volwaardige digitale
televisiedienst kon leveren, is OBN overgestapt naar een nieuwe leverancier voor digitale
televisie maar werd geconfronteerd met verhoogde tarieven van de zenderaanbieders van
de analoge zenders. Om de prijs van het abonnement gelijk te houden, was OBN
genoodzaakt om het zenderpakket in aantal omlaag te brengen. Naast het aantal kanalen
was het ook nodig om de positie van de zenders te wijzigen. Het belangrijkste argument was
kwaliteitsverbetering
Het nieuwe zenderpakket is tot stand gekomen door goed te luisteren naar alle
programmaraden, die hier een bepalende stem in hebben. Deze zenders zijn aangevuld met
de meest populaire zenders die worden genoemd in het Kijk- en Luisteronderzoek. Helaas
zijn twee zenders niet in de smaak gevallen bij het publiek, te weten: CNN Turk en Al
Jazeera. OBN heeft in ons gesprek toegezegd dat deze op korte termijn vervangen gaan
worden door twee populaire zenders, waarschijnlijk Travel Channel en RTL Television.
Met de invoering van de nieuwe zenderindeling is het ook mogelijk geworden om invulling
te geven aan de wens voor een digitaal TV product dat kan meegroeien met de wensen en
eisen van deze tijd. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.OBN.nl

Oproep: welk cadeau kan BZ
bij 25-jarig bestaan aanbieden?
Over een kleine twee jaar is het zover: dan bestaat de Belangenvereniging Zesgehuchten 25
jaar. Hoe we dat gaan vieren, weten we nog niet. De traditie om onze leefgemeenschap bij
elk lustrum iets blijvends aan te bieden willen we in ieder geval voortzetten. En, hoewel
2013 nog ver weg lijkt, willen we u vragen nu al na te denken over wat dat kan zijn. Welke
cadeaus we eerder aanboden?
-

5-jarig bestaan: het gemeentewapen van Zesgehuchten (op de zijgevel van het
vroegere gemeentehuis) in ere hersteld
10-jarig bestaan: de grenzen van Zesgehuchten weer op de kaart gezet door middel
van wijkaanduidingsborden
15-jarig bestaan: aanbieding kunstwerk/sculptuur G6 (bij de kruising
Gijzenrooiseweg – Eindhovenseweg)
20-jarig bestaan: originele vlag van Zesgehuchten in ere hersteld (en verspreid onder
tientallen inwoners) en harmonie Euphonia de middelen verschaft om een eigen
Zesgehuchtens volkslied te laten componeren.

Suggesties voor een passend cadeau bij onze zilveren jubileum zijn van harte welkom.
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Iets voor (n)iets
LETSkring Geldrop (Lokaal Economisch Transactie Systeem) is een ruilkring, een moderne
vorm om diensten en goederen onderling uit te wisselen. Op dit moment zijn er in
Nederland ongeveer 120 LETSkringen actief. Sinds 2004 bestaat er ook in Geldrop zo’n
ruilkring.
Waarom zo'n ruilkring?
Je zet je eigen hobby’s of kennis in, om een ander te helpen, zoals bijvoorbeeld met klussen
in en om het huis, bijles geven of helpen met de computer. En daar verdien je dan punten
(nupkes) mee. Met deze nupkes kun je LETSleden betalen, die met plezier iets voor jou
willen doen, zoals schilderen, in de tuin werken, fietsreparatie, samen wandelen e.d.
Waarom meedoen?
Als lid van de LETSkring kun je elkaar met je talenten van dienst zijn zonder dat er geld aan
te pas komt. Zo kun je op een leuke manier geld besparen. Daarnaast ontmoet je nieuwe
mensen en heb je de kans je kennissenkring uit te breiden.
Dit kan op de maandelijkse bijeenkomsten, waarop de leden onderling afspraken maken.
Vaak worden hier ook goederen, zoals kleding, sieraden of groente uit eigen tuin
verhandeld.
Hoe werkt de LETSkring?
Als je als lid zelf een dienst verleent, krijg je van de ontvanger een ‘chèque’ waarop het
afgesproken aantal nupkes staat vermeld. Deze chèque gaat naar de administratie en het
saldo van gever en ontvanger wordt bijgewerkt.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel gerust naar: Hannie van der Westen, tel.: (040) 285 54 68 of mail: wego@wishmail.net

Bezwaar erkend; Tournooiveld toch
weer kampement kermisexploitanten
Krijgen kermisexploitanten deze zomer wederom vergunning om hun kampement op te
slaan op het Tournooiveld? Ondanks het feit dat de bezwaarcommissie de BZ vorig jaar
gelijk gaf in onze bezwaren daartegen, ziet het daar helaas wel naar uit. Erg teleurstellend.
Dat het niet makkelijk is een alternatieve locatie te vinden, snappen we. Maar we hebben
de indruk dat de gemeente zich niet echt inspant om die te vinden – en dat snappen we
niet. Wordt t.a.v. de vergunningsaanvraag voor deze zomer geen concrete actie
ondernomen, dan overwegen wij naar de bestuursrechter te stappen.

Erelid Joop Dirkx
overleden
Op 28 mei jl. is ons erelid Joop Dirkx op 90-jarige leeftijd helaas overleden. Joop was vanaf
de oprichting van de BZ een actief lid; hij is jarenlang blokhoofd geweest van een flat in de
Beekweide en heeft zich er sterk voor gemaakt dat de flats als collectief lid werden van de
BZ. Toen Joop nog goed vooruit kon, sloeg hij geen bestuursvergadering van de BZ over.
Maar de laatste jaren werd hij meer aan huis gekluisterd. Zijn belangstelling voor het wel en
wee van de wijk/de BZ bleef echter en hij werd door ons via mail op de hoogte gehouden
van alles wat er binnen de BZ speelde. Op 14 mei jl. vierde hij zijn 90-ste verjaardag; een
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delegatie van het bestuur heeft hem enkele dagen daarna nog bezocht. Kort daarna bereikt
ons het bericht van het toch nog onverwacht snel overlijden van hem. Joop, we zullen je
missen.

Contributie BZ nog niet
betaald? ‘t Kan alsnog!
Natuurlijk wilt u ook het lopende verenigingsjaar lid zijn van de BZ. Heeft u de contributie
voldaan? Onze hartelijke dank daarvoor. De acceptgiro per ongeluk bij het oud papier
gedaan? Geen nood: u kunt de contributie ook zelf overmaken op gironummer 28.94.441
ten name van Belangenvereniging Zesgehuchten. Vergeet bij de omschrijving a.u.b. niet uw
adres te vermelden.
Voor het geld hoeft u het niet te laten. U mag het gerust weten: wij zijn er best trots op, dat
de contributie in de ruim twintig jaar dat de BZ bestaat, nooit is verhoogd. Voor het luttele
bedrag van € 2,27 (= vijf oude guldens) bent u ook nu weer een jaar lid. En daar helpt u niet
alleen ons, maar ook uzelf mee.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn:
bestuur: donderdag 25 augustus;
commissie verkeer: donderdag 15 september;
commissie algemene zaken/milieu: donderdag 22 september.
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat); aanvang: 20.30 uur.

De BZ wenst al haar leden een hele fijne vakantie toe.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

