
het kloppend hart van Oost

Oosterhof, een goed koopcentrum

Ondernemer in de wijk: 
Timothy Ochel
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Het roer om: 
Els van Esch

Boxtel Oost Dag 2020 We kunnen terugkijken op een mooie kerst-
periode. De ‘gratis’ fotoactie en koffie met 
lekkernij werden door de bezoekers aan win-
kelcentrum Oosterhof, goed ontvangen.
Met alle winkeliers van Oosterhof zijn we alweer 
leuke activiteiten aan het plannen voor in het 
voorjaar.
De bekende ‘Prijsexplosie’ zetten we ook in 2020 
voort. Iedere derde week van de maand staan er 
tonnen klaar waarin de kassabonnen, voorzien 
van naam en telefoonnummer, gedeponeerd 
kunnen worden. In 2019 konden we twaalf luxe-
tv’s en maar liefst 108 waardebonpakketten 
weggeven aan zeer enthousiaste winnaars. Ook 
u maakt kans op leuke prijzen. Vraag aan iedere 
winkelier de kassabon, hoe meer kassabonnen 
des te meer kans.

In 2011 zijn we voor de eerste maal gestart 
met de organisatie van de Boxtel Oost Dag.
Dus 2020 is het tiende jaar dat de Boxtel 
Oost Dag wordt gehouden. En wel op zon-
dag 27 september van 11.00 en 16.00 uur.

Tien jaar lang hebben wij getracht een zo mooi 
mogelijk evenement neer te zetten voor onze 
inwoners van Boxtel-Oost. Het concept is alle 
jaren hetzelfde geweest, met elke keer een 
kleine aanvulling. Vanwege dit tiende jaar no-

Eind 2019 zijn we met een aantal winkeliers 
op gesprek geweest bij wethouder Van den 
Broek. Samen met een aantal betrokken amb-
tenaren is er gesproken over de voortgang 
van winkelcentrum Oosterhof. Doel van de 
gemeente en ons is om in het eerste kwartaal 
van 2020 tot een definitief plan te komen. Wij 
houden u graag op de hoogte.

Als u dit leest, maakt Boxtel zich klaar voor 
carnaval. Een gezellige tijd, voor de een aantal 
de tijd van vakantie, voor de ander de tijd van 
veel ‘leut’. Winkelcentrum Oosterhof is tijdens 
carnaval gewoon geopend.
Wij wensen iedereen veel plezier toe.

Winkeliers winkelcentrum Oosterhof
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digen we de inwoners van Boxtel-Oost uit om 
met ideeën te komen voor toevoegingen op het 
bestaande concept. Dus heb je een leuk idee, is 
het realistisch en kun je ook de informatie ver-
strekken hoe het te realiseren is, meld je dan op 
e-mail: info@boxtel-oost.nl en wie weet wordt 
jouw wens/idee gehonoreerd. 
Inwoners van Boxtel-Oost: laat je horen! Laten 
we er samen een onvergetelijke dag van maken.

Het organisatiecomité

“Als je iets wilt, moet je er zélf voor gaan.”

Vanwege allerlei redenen kun je besluiten om 
wat anders te gaan doen. Zo zijn er mensen 
die niet tevreden zijn met hun werkomgeving 
of met de aard van hun werk. Soms nemen zij 
het moedige besluit om een andere richting 
op te gaan.

Ook Els van Esch – die zoals ze zegt sowieso ‘af-
wisseling nodig heeft’ – deed dat meerdere ma-
len. “Ik ben altijd al een ondernemend iemand 
geweest, dus als ik ‘het kunstje ken’ of als het 
loopt zoals het moet lopen, dan begint het bij 
mij te kriebelen. Zo van: en nu? En dan ga ik weer 
iets anders ondernemen.”

Andere richting
Ze begon in de verpleging in het voormalige zie-
kenhuis Liduina en werkte daar jaren. Toen daar 
een einde aan kwam, zat Els niet bij de pakken 
neer. “Toen het dan tóch ophield te bestaan, wil-
de ik iets in een andere richting zoeken.”
Na een grondige oriëntatie besloot ze HBO Per-
soneel & Arbeid te gaan studeren en begon toen 
onder andere als personeelsfunctionaris in de 
gezondheid en later in het bedrijfsleven. 
Op een gegeven moment keek Els terug op al-
les wat ze had gedaan en ze vroeg zich af of ze 
hiermee wel wilde doorgaan. “Ik stelde mezelf 
de vraag: wat wil ik de komende tijd gaan doen? 
Er moeten toch meer ervaringen in de wereld 
‘te koop zijn’?” Ze besloot verder te gaan met 
de leuke dingen uit haar arbeidsverleden – “de 
krenten uit de pap”– zoals hr-advies, coaching 
en mediation. En daarmee begon ze in 2015 als 
zelfstandige: ze richtte haar bedrijf Bureau Mens 
en Werk op.

Ze biedt een breed pakket van diensten aan 
zoals het adviseren van bedrijven die zelf geen 
personeelsafdeling hebben, coachingtrajecten 

“Mijn doel: goed zijn in onderhoud.”

Timothy Ochel zit al vanaf zijn vijftiende in de 
wereld van schoorsteentechniek. En samen met 
een compagnon had hij al vroeg een groot be-
drijf in die branche. Het klantenbestand groeide 
uit tot maar liefst 21.000 klanten.
Uiteindelijk is het bedrijf opgesplitst in rayons 
en ging Timothy in zijn gebied verder met zijn 
toenmalige compagnon. Het nieuwe bedrijf 
kreeg de naam HBTO Schoorsteentechniek, 
waarbij ‘HBTO’ staat voor de initialen van Timo-
thy en zijn compagnon.

“Het bedrijf werd opgesplitst in de delen reini-
gen van gevels en daken en de destijds opge-
richte winkel in gereedschappen en materia-
len,” legt Timothy uit. “Het bedrijf werd op een 
gegeven moment namelijk zó groot dat de per-
soonlijke aandacht voor de klant in het gedrang 
kwam.” Uiteindelijk ging Timothy op 1 januari 
2019 alleen verder met het bedrijf ,met onder-
steuning van een telefoniste en nu doet hij al 
het werk zelf. Dat dwingt bewondering af als je 
ziet welke disciplines Timothy beheerst en wat 
hij zijn klanten te bieden heeft!
Buiten het vegen van schoorstenen reinigt hij 
ook gevels en daken door middel van stoom-
reiniging en het softstralen van gevels. De ge-
vels worden beschermd door middel van een 
zogenoemde ‘hydrofobe’. Daarnaast levert hij 
coatingsystemen en installeert houtkachels. 
Zijn werkgebied beslaat een groot gebied van 
zeven regio’s, tot zelfs Roosendaal en Baarle-
Nassau!

“Mijn doel is goed zijn in onderhoud – dat is 
mijn ‘core business’ – en zo goed mogelijk be-
kend staan in de regio,” verklaart Timothy. “Mijn 
kracht is persoonlijke aandacht en een zo goed 
mogelijk contact met de klant.”

Timothy Ochel
HBTO Schoorsteentechniek
0411-440230/06-30221666
info@hbtoschoorsteen.nl
www.hbtoschoorsteen.nl

Bart Jansen

voor mensen die in het werkproces vast (drei-
gen te) lopen, team- en loopbaancoaching en 
mediation (conflictbemiddeling bij arbeidsge-
schillen). Bovendien is Els ook werkzaam als 
vertrouwenspersoon.

Verschillende invalshoeken
“Het verschil tussen patiënten, werkgevers en 
werknemers is dat patiënten in hun situatie 
(helaas) geen keuze hebben terwijl bijvoor-
beeld werknemers de keuze hebben om, om 
welke reden dan ook, naar een andere werkge-
ver te gaan als het niet naar hun zin gaat. Door 
de rollen die ik heb, adviseer ik de ene keer de 
werkgever en de andere keer de werknemer. 
En als mediator – dus als onpartijdige bemid-
delaar– zit ik ertussenin. Door deze verschillen-
de invalshoeken begrijp ik hoe alles werkt en 
dát is mijn toegevoegde waarde!” Waarop ze 
eraan toevoegt: “Het geluk in het leven maak 
je zelf. Het gaat erom hoe je met de gebeurte-
nissen omgaat.”

Els van Esch
Bureau Mens en Werk
06 - 55147604
info@bureaumensenwerk.nl
www.bureaumensenwerk.nl

Bart Jansen
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Hoe was het vroeger in Boxtel-Oost? 
Bert de Bresser aan het woord

Wijze uit Oost: Leni van den Aker

Een groot deel van de maatschappij is afhanke-
lijk van vrijwilligers en in Boxtel is dat niet an-
ders. Een van de vrijwilligers die bijna al haar tijd 
hieraan besteedt, is Leni van den Aker.

In de eerste plaats zit Leni in het bestuur van 
de huurdersvereniging van Hoogheem waarbij 
het accent ligt op haar werk voor de Huiskamer, 
een sociaal ontmoetingspunt waar ze duidelijk 
een drijvende kracht is. Ze wordt ondersteund 
door 22 enthousiaste vrijwilligers. Deze Huiska-
mer is een onderdeel van Hoogheem, en van de 
huurdersvereniging, maar is wel een autonome 
organisatie die volkomen onafhankelijk is wat 
betreft bedrijfsvoering en financiering. Sinds de 
oprichting is Leni erbij betrokken. Iedereen is er 
welkom, dus ook mensen die niet op Hoogheem 
wonen. En over het bestaansrecht kan er geen 
twijfel zijn, want er komen maar liefst vierhon-
derd mensen per maand!

Bakken
Leni laat me het maandelijkse programma 
zien, dat ze elke keer zelf opstelt en dat een 
zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten laat 
zien. Men heeft de keuze uit onder meer kof-
fiedrinken (met gebak), kienen, rikken en jo-
keren.
Op bepaalde momenten kookt Leni zelf een 
(3-keuze!) maaltijd voor de vrijwilligers waarbij 
er ook gezorgd wordt voor een chic gedekte 
tafel. “En voor verschillende gelegenheden 
maak ik zelf alle gebak en ook regelmatig taar-
ten.” Uit de foto’s die ze daarvan laat zien, blijkt 
dat ze niet onderdoet voor welke bakker dan 
ook!
“In maart bestaat de Huiskamer vier jaar en ik 
kan zeggen dat de organisatie inmiddels ste-
vig op z’n benen staat!” aldus Leni.
Het is maar de vraag of dat zonder de inspan-
ning en motivatie van Leni ook het geval ge-
weest zou zijn!

Fruitbomen
Leni heeft ook het initiatief genomen voor de 
plaatsing van de fruitbomen voor flatgebouw 
zeven, met sterrenbeeld Leeuw. Verder is Leni 
vrijwilliger bij SWBO (Stichting Wijkorgaan 
Boxtel-Oost), waar ze het bestuur van de huur-
dersvereniging vertegenwoordigt en ook be-
trokken is bij de organisatie van de inmiddels 
gevestigde Boxtel Oost Dag.

Bart Jansen

Vandaag heb ik een afspraak met Bert de 
Bresser, 86 jaar oud en 65 jaar woonachtig ‘op 
de hoek van oost’, op de Schijndelseweg.
In 1955 nam hij samen met zijn moeder zijn 
intrek in het huis waar hij nog steeds woont. 
In augustus 1966 vestigde Elly zich aan de 
Schijndelseweg aan de zijde van haar man, 
Bert.

Ik ben aangeschoven aan de keukentafel en bo-
ven een dampende kop koffie kijkt Bert mij glim-
lachend aan.
“Ik ben geboren op de Schijndelsedijk en toen 
mijn broer ging trouwen en de boerderij van 
mijn ouders overnam, ben ik richting Boxtel ge-
trokken. Toen heette het hier nog Nieuwstraat. 
Eigenlijk was het toen ook al een wijk. Vanaf de 
hoek van de Nieuwstaat tot Onrooi waren twee 
bakkers gevestigd. Er waren drie cafés, een sla-
ger, een schoenmaker en een klompenmaker. 
Dus toen waren er al voorzieningen die we nu 
terugzien in winkelcentrum Oosterhof. Destijds 
was er ook een school, de Paulusschool – die was 
alleen voor jongens – en een sportveld dat later 
verhuisd is naar Munsel. Tja, ik heb heel wat zien 
veranderen,” mijmert Bert hardop.

Gaat u verhuizen? Hebt u ideeën voor uw 
woonomgeving of ervaart u overlast? Hoe 
gaat het in zijn werk? Alles op een rijtje. En 
meer…

Bij een verhuizing komt gebiedsbeheerder 
(vroeger noemden we dat opzichter) Vince Ver-
kuijlen in beeld. “Ik kijk hoe het huis eruitziet,” 
vertelt Vince. “Is er een renovatie nodig van bij-
voorbeeld keuken of badkamer? En misschien 
een asbestinventarisatie?’ Wat is nodig om er-
voor te zorgen dat de woning klaar is voor een 
nieuwe bewoner?” 

Agim van der Linde, woonmakelaar, zorgt er 
vervolgens voor dat de woning wordt geadver-
teerd. Vrijgekomen woningen worden aangebo-
den op  www.woonserviceregionaal.nl 
De bewoner die de woning krijgt aangeboden, 
omdat hij of zij het langst staat ingeschreven, 
levert gegevens aan, zoals inkomensgegevens. 
Is dit allemaal in orde? Dan gaat er iemand mee 
om de woning te bekijken. Ondertussen vindt 
ook de eindinspectie plaats. “Dan kijk ik of alles 
netjes is, en neem ik de meterstanden op,” legt 
Vince uit. “Als dat allemaal is gebeurd, dan gaat 
de aannemer aan de slag.” 

Goede buur
Nadat de aannemer zijn werk heeft gedaan, 
komt wijkbeheerder Nanko Zomers in beeld. “Ik 
ga kennismaken als de bewoner de sleutel heeft 
ontvangen. De nieuwe bewoner kan me vragen 
stellen. ’t Is goed om elkaar te zien. We willen 
vanuit JOOST een goede buur zijn, laagdrem-
pelig dus. Mensen moeten altijd een beroep op 
ons kunnen doen.” Waarop wijkconsulent Sandra 
Biemans aanvult: “Tijdens het hele verhuisproces 
komt er veel op je af. Logisch dat je dan weleens 
iets vergeet en dan is het fijn dat je als bewoner 
vragen kunt stellen. De korte lijnen zijn prettig.” 
Herkend worden, dat is belangrijk. “Als wijkbe-
heerder ben ik het gezicht in de wijk,” licht Nan-
ko toe. Ik hou toezicht op een schone, intacte en 
veilige woonomgeving. “En omdat ik veel men-

sen ken, kan ik hen ook gemakkelijker op iets 
aanspreken.” 

Succesverhalen
JOOST hecht veel waarde aan de samenwerking 
met bewoners én netwerkpartners. 
“We sluiten aan bij overleggen van het Sociaal 
Team,” vertelt Sandra. “Daarin zitten veel partijen 
zoals ContourdeTwern, gemeente, GGZ, Schuld-
hulpverlening, politie. We komen bij veel men-
sen over de vloer. Soms is er ondersteuning of 
hulp nodig. Het is fijn als we snel kunnen scha-
kelen en mensen datgene kunnen bieden wat zij 
nodig hebben. We lossen niet alles op, maar we-
ten vaak wel de weg, of geven een handreiking 
om mensen op weg te helpen.’
Dankzij deze samenwerking zijn er nu vooral 
succesverhalen: mensen met wie het weer goed 
gaat. “ContourdeTwern is een onmisbare scha-
kel in deze succesverhalen,” laat Nanko weten. 
“JOOST is natuurlijk geen maatschappelijk werk 
en dankzij ContourdeTwern kunnen veel pro-
blemen aan de voorkant worden afgevangen. 
Dat bespaart mensen veel ellende. En natuurlijk 
scheelt het ook veel overheidsgeld als proble-
men tijdig wordt opgelost.” 
Nanko benadrukt dat JOOST een adviserende, 
ondersteunende én verbindende rol heeft. “We 
kunnen inderdaad niet alles oplossen, maar kun-
nen wel adviseren en ondersteunen. Hebben 
buren bijvoorbeeld ruzie met elkaar, dan kun-
nen we doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. 
We kunnen meedenken, meekijken en een dos-
sier opbouwen. Maar gelukkig gaan de meeste 
dingen goed.” 

•   Hebt u zorgen over buurtbewoners en/of is 
er sprake van sociale problematiek? Of hebt u 
ideeën en/of wensen die de leefbaarheid van 
hun woonomgeving ten goede komen? Neem 
dan contact op met: Nanko Zomers, Hoog-
heem 72, bij flat 2 tel. 0612704692. 

•  Hebt u een technisch probleem? Bel dan         
088-0081400

In de wijkkrant van september 2019 meldde 
ik dat we de natuurspeelplek in het Park Oos-
terhof gaan aanleggen. Net voor de kerst van 
2019 heeft Vogels Avontuurlijk Spelen uit Ge-
monde de natuurspeelplek in samenwerking 
met de initiatiefnemers, gemeente Boxtel en 
Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost gerealiseerd. 
Dit voorjaar wordt het verder afgewerkt, maar 
ondertussen kunnen kinderen er gewoon ge-
bruik van maken. En dat doen ze ook!

Met deze natuurspeelplek is het park Oosterhof 
een stuk aantrekkelijker voor kinderen en ko-
men de functies verblijven, ontmoeten en spe-
len, beter tot hun recht. De realisatie van deze 

“Het creatieve in mij had meer ruimte nodig.”

Als je bij Tilly binnenkomt, wordt je aandacht 
onmiddellijk getrokken naar de mooie schilde-
rijen die aan de muren hangen. Vooral de prach-
tige kleurencombinaties, niet schreeuwend om 
aandacht, maar ingetogen. “Op mijn vijfenveer-
tigste voelde ik dat ik een carrièreswitch moest 
maken. Het creatieve in mij had meer ruimte 
nodig.” Na de lerarenopleiding Tehatex heeft 
ze de keuze gemaakt om verder te gaan met 
schilderen. Ze gebruikt meerdere technieken, 
en met olie- of acrylverf creëert ze inspirerende 
kunstwerken op doek of papier. 

Even voorstellen: de nieuwe beweegconsulent
Mijn naam is Ken Tempelers. Dit is mijn ze-
vende werkjaar bij Buurtsport Boxtel. Ooit 
binnengerold als stagiair toen ik de opleiding 
Sport en Bewegen op het Summa volgde. Na 
mijn laatste jaar kreeg ik de mogelijkheid om 
als buurtsportwerker aan de slag te gaan. 
In de tussentijd heb ik ook de ALO in deeltijd 
op de HAN afgerond en sinds 1 december ben 
ik de opvolger van Nicole van Spaendonk; ik 
ben dus de nieuwe beweegconsulent. 
Een nieuwe functie met een hoop nieuwe ta-
ken, waar ik vol enthousiasme mijn best voor 
ga doen. Hierbij ligt de focus op kwaliteit, in-
houd en kijken wat digitalisering voor ons kan 
betekenen. Wij kijken naar wat er mogelijk is 
en proberen te denken in oplossingen on-
danks de gemeentelijke bezuinigingen die ook 
voor onze organisatie van invloed zijn. 
Samen met het team en de stagiair(e)s van 
Buurtsport Boxtel probeer ik een mooie invul-
ling te geven aan de sportactiviteiten binnen 
de gemeente Boxtel. 

Tel: 0641777510
E-mail: ken@buurtsportboxtel.nl

Hij hangt er: de AED in de 
Rozengaard!

Op nummer 8 hangt sinds kort een AED. Een 
AED in de buurt is van levensbelang, want snel 
handelen bij een hartstilstand kan levens red-
den. Een AED is een apparaat dat – bij een hart-
stilstand – met een elektrische schok het hart 
weer aan het pompen kan brengen. Omdat er 
in de buurt van de Rozengaard nog geen appa-
raat hing, zijn Annemieke Huijbers, Nancy Dan-
kers en Cynthia Peltenburg een actie gestart. 
Binnen twee weken was de benodigde 1660 
euro binnen!
De BuurtAED hangt inmiddels op de garage-
muur van Rozengaard nummer 8. Hij is aange-
meld bij het oproepsysteem voor burgerhulp-
verleners en is dag en nacht bereikbaar. Zodra 
iemand in onze buurt 112 belt in geval van een 
hartstilstand, worden burgerhulpverleners op-
geroepen die de AED (met een code) kunnen 
ophalen. Want binnen 6 minuten reanimeren 
verhoogt de levenskans aanzienlijk. Een ambu-
lance is er vaak niet op tijd.
Deze AED zou zomaar jouw of mijn leven kun-
nen redden.

Wauda Maas

“De wijkkrant is ook 

digitaal te lezen op 

www.boxtel-oost.nl”

Vanuit zijn keuken kijken we uit over de rotonde 
Oosteind.
“Vroeger, toen dit nog Nieuwstraat heette, ke-
ken we helemaal tot de Bosscheweg. Dat was de 
verbinding naar het zuiden en later is dit de A2 
geworden. In die tijd hadden wij nog een boe-
renbedrijf en enkele landerijen lagen aan de an-
dere kant van de A2. Ook daar hadden wij koeien 
staan en als we moesten melden, dan belden we 
de politie en die zette dan het verkeer stil. Dan 
konden wij met de melkkar naar de overkant. La-
ter zijn hier verkeerslichten geplaatst en ook die 
zijn weer verdwenen.”

Bert kijkt even peinzend voor zich uit. “Ja, ons 
huis staat misschien al het langst in Boxtel-Oost 
van alle oude panden die zich hier nog bevin-
den. Hiertegenover staan nog een paar huizen 
en het voormalige Chinees restaurant. Dan is er 
nog de kinderboerderij en De Rots natuurlijk en 
de boerderij verderop dicht bij de geluidswal. 
Onze boerderij is nog deels in gebruik. Wij heb-
ben nog schapen. Maar dat is een hobby.”
In het deel van Oost waar Bert woont, is men 
wel gewend aan de schapen. Jaarlijks vormen de 
vrolijk dartelende lammetjes het teken dat het 
weer voorjaar is. Op het grasvelden rond Berts 
huis hebben koeien, kippen, schapen en later 
ook varkens gelopen. “En eenmaal een paar oli-
fanten. We zijn heel gastvrij,” grapt Bert.
Bert en Elly hopen nog lang op hun stekje te 
kunnen blijven wonen.
Dank, Bert en Elly, voor dit gesprek. We kijken er-
naar uit dat de lammetjes weer vrolijk rondhup-
pelen.
Corinne van der Laar

Bericht van de wijkmakelaar 

Creatief in de wijk: Tilly Brooker

Wie zijn er vanuit JOOST werkzaam in 
uw wijk? En wat doen zij?

Ken Tempelers`Praat en daad 
voor het klimaat’

V.l.n.r. Sandra Biemans (wijkconsulent), Vince Verkuijlen (gebiedsbeheerder), Agim van der Linde (woonmakelaar) en 

Nanko Zomers (wijkbeheerder).

speelplek is mede mogelijk gemaakt door een 
sponsoring van de Rabobank Hart van de Mei-
erij.  

Hebt u ook een initiatief dat de leefbaarheid en 
sociale binding in de wijk ten goede komt en wilt 
u samen met uw buurtgenoten een steentje bij-
dragen aan het realiseren daarvan? Leg dit initia-
tief dan voor aan de wijkmakelaar door dit aan te 
melden via: www.boxtel.nl/deel-jouw-idee-met-
de-wijkmakelaar. Bellen of mailen mag natuurlijk 
ook. Samen bekijken we wat de mogelijkheden 
zijn.
Zoekt u informatie over gerealiseerde initiatie-
ven in Boxtel? Kijk daarvoor op www.boxtel.nl/
bewonersinitiatieven. 

Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde 
en Boxtel-Oost: 
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl 
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

In de wijkkrant van september 2019 meldde
ik dat we de natuurspeelplek in het Park 
Oosterhof gaan aanleggen (zie ook pagina 4).

Atelier
De natuur is haar grootste inspiratiebron. Elke 
maand gaat ze een paar dagen naar Den Haag, 
waar ze de beschikking heeft over een atelier 
met volop ruimte om te werken. Een voordeel is 
dat er geen afleiding is als je druk bezig bent. En 
als je inspiratie nodig hebt, is de zee vlakbij. Ook 
musea bezoeken is een hobby van haar. Onlangs 
bekeek ze nog de Nana’s, de dikke dames, op de 
tentoonstelling van de Franse beeldhouwer Niki 
de Saint Phalle (1930-2002) in museum Beelden 
aan Zee.

“Helaas moest ik door gezondheidsproblemen 
even een stapje terug doen, maar nu ik weer 
aan de beterende hand ben, begint het meteen 
vanbinnen te kriebelen.” Zo heeft ze laatst haar 
haaknaald weer opgezocht en met een ragfijne 
draad heeft ze met wol in regenboogtinten een 
kunstwerk gehaakt. Tegen een achtergrond van 
geschept papier hangen gehaakte rolletjes aan 
dunne draadjes. Door de schaduwen geeft de 
verlichting extra dimensie. Verrassend mooi!

Wauda Maas

Let op! 

Ouders gratis 

toegang ! 

 

 

Carnaval 2020 

 
 
 
 
 
  

      De Spetterpoel  
  

Zaterdag 22 februari: 13.00 – 18.00 Kindercarnaval 

           19.00 Dol-Fijn-Carnaval  

 

 Zondag 23 februari: 13.00 – 18.00 Kindercarnaval  

      

 Maandag 24 februari: 13.00 – 18.00 Kindercarnaval 

         20.00 Carnavals kienen voor  

                    
           volwassenen met mooie geldprijzen 

                    
                    

zaal open vanaf 19.00 

 

    Dinsdag 25 februari: 13.00 – 18.00 Kindercarnaval 

                    
                    

 Bezoek van de jeugdprins en zijn gevolg 

 

        Carnaval vier je bij De Rots!!! 

               Alleen kinderen entree: € 1,50 of € 2,- incl. frietje 

               Nieuw: Elke dag staat er een springkussen binnen!! 

Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel, 673838 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Kien ! 

Elke kindermiddag: 

DJ Kay  

Kinderbar 

Spelletjes 

Wedstrijdjes  

Prijsjes 

Springkussen 

Schminken 

Geen glas 

Biervrije zone 

Feest 

In Boxtel worden workshops gehou-
den voor klimaatvriendelijk leven, ge-
naamd ‘Praat en daad voor het klimaat’. 
In groepjes van zes tot tien personen 
krijgen de deelnemers gedurende zes 
avonden inzicht in impact op het kli-
maat en ze leren hun CO2-voetafdruk 
te verkleinen. De sfeer is laagdrempelig, 
enthousiasmerend, wijkgericht. 
Op alle niveaus van de overheid worden 
plannen gemaakt om de opwarming 
van de Aarde te beperken. Van duur-
zame energie tot CO2-tax. De klimaat-
workshops brengen de onderwerpen 
dichterbij en er wordt onderzocht wat 
voor de deelnemers haalbaar is. Er zijn 
tips voor slimme duurzame gedragsver-
andering. Misschien ook voor de eigen 
straat en wijk. Deelname met buren of 
vrienden samen is een optie.  

De gemeente Boxtel geeft financiële 
steun aan de workshops. De kosten zijn 
laag gehouden: veertig euro voor de 
hele reeks. Bovendien houden huishou-
dens na het volgen van de cursus vaak 
meer geld over door bijvoorbeeld meer 
spullen te delen of minder energie te 
betalen. 

Workshopleider is Mirjam Bemelmans. 
Op de eerste avond worden CO2 en 
klimaatverstoring besproken. Daarna 
volgen praktische avonden over wonen 
(zowel huur als koop), de energietran-
sitie, duurzame mobiliteit (inclusief va-
kantie), voedsel. Ook minder verspillen 
en minder spullen komen oplossingsge-
richt aan bod, zoals (elektrische) deel-
auto’s en gereedschap samen gebrui-
ken. Op de laatste avond wordt gekeken 
naar ieders eigen motivatie rondom 
duurzaamheid en de aanpak van een 
privéplan. Daarnaast worden tips gege-
ven om zorgen om klimaatverandering 
en (reductie van) de klimaatimpact met 
anderen te bespreken. 

De workshops zijn bedoeld voor inwo-
ners die intensiever en met meer aspec-
ten van duurzaamheid bezig willen zijn. 
Voorkennis is niet noodzakelijk. Gezel-
ligheid en respect voor ieders proces 
staan voorop. Veranderingen in levens-
stijl in verband met klimaat gaan alleen 
werken als mensen ze ook leuk en ge-
makkelijk vinden en als ze echt bij hem/
haar passen. Dus voor iedere portemon-
nee. Deelnemers helpen elkaar om hun 
eigen stappen in hun eigen tempo te 
zetten. Een mogelijk vervolg zou het 
starten van een buurtproject kunnen 
zijn.  

Men kan zich nu inschrijven voor de 
volgende reeks op zes avonden tussen 
maart en juni.  David Andreae, Transi-
tie Boxtel, ttboxtel@gmail.com, 0411-
677597.



BuurtInformatieCentrum (BIC)
Hoogheem 72
5283 BB Boxtel
Nanko Zomers 06 12397147

Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost
Jan de Vreede, voorzitter
Oosterhof 16 
5283 BV Boxtel.
info@boxtel-oost.nl 
www.boxtel-oost.nl

Woonstichting Joost
Sandra Biemans, 
wijkconsulent  088 0081400
sandra.biemans@wonenbijJOOST.nl
Ineke van den Oetelaar  , 
communicatieadviseur JOOST
ineke.van.den.oetelaar@wonenbijJOOST.nl
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@wonenbijJOOST.nl
spreekuur wijkbeheerder in BuurtInformatie-
Centrum di. en do.  7.30 uur – 8.00 uur en van 
12.30 uur – 13.00 uur.
Hoogheem 72

Wijkmakelaar Boxtel Oost
Hans Mols 0411 655256
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl

Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte 
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 65 59 44.

ContourdeTwern
Karin van Ditmars
Opbouwwerk
0411 655899
06 41901804
karinvanditmars@contourdetwern.nl

Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl

Brede School De Wilgenbroek
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar

Met de campagne ‘Boxtel Buitenspelen’ 
wilde de gemeente jongeren stimuleren om 
meer te bewegen in de buitenlucht. De af-
gelopen tien jaar werden diverse projecten 
met inspraak van bewoners gerealiseerd. 

In Boxtel-Oost zijn onlangs nieuwe speelplaat-
sen aangelegd. De ene is gelegen voor de kin-
derboerderij, de andere bij de retentievijver (zie 
ook het artikel van de wijkmakelaar). Ze zijn zeer 
verschillend van opzet. De toestellen bij de ge-
neratietuin worden voornamelijk gebruikt door 
jonge kinderen. Ze passen uitstekend bij de 
toestellen die er al stonden en die tweemaal per 
week gebruikt worden door volwassenen tijdens 
de buitengym. 

Kans op natte voeten
Bij de retentievijver verscheen een natuurspeel-
plaats. De klimtoestellen aan de waterkant en 
een pomp die water door holle boomstammen 
naar de vijver laat stromen, dagen oudere kinde-
ren uit tot bewegen. 
“Ik woon hier niet, hoor,” zegt eentje van hen. Hij 
heet Paul. “Maar ik kom hier wel met vriendjes 

spelen. In onze buurt zijn alleen schom-
mels en een klein klimrek. Ik ben elf, dus 
dat is meer voor de kleintjes. Hier is het 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Ingemetselde huisjes

Nieuwe speeltoestellen in 
Boxtel-Oost

Wellicht hebt u ze al eens ergens gezien in 
de wijk. Vogelhuisjes die zijn ingemetseld in 
de gevel van een woning. Voor wie zijn deze 
huisjes en waarom plaatst Woonstichting 
JOOST deze? 

Natuur-inclusief bouwen
Woonstichting JOOST is voortdurend bezig met 
duurzaamheid. Niet alleen met het duurzamer 
en energiezuiniger maken van haar woningen, 
maar ook met natuurvriendelijk bouwen. Bij al 
onze (groot)onderhoud werkzaamheden bou-
wen we voortaan natuur-inclusief: in de con-
structie van de woning of het woongebouw 
plaatsen we standaard inbouwkasten voor vleer-
muizen, gierzwaluwen en mussen.

Waarom?
Vleermuizen en gierzwaluwen zijn beschermd 
vanuit de Wet Natuurbescherming. Voordat we 
isoleren, zijn wij verplicht om in kaart te brengen 
of er vogels of vleermuizen in de spouw leven. 

Hoe dan?  
…een gierzwaluw vangt wel tienduizend insec-
ten per dag. En ook een vleermuis houdt erg van 
muggen en vliegen. Daarom zorgen we ervoor 
dat ze na het isoleren van de woning weer terug 
kunnen. Hoe? Door het plaatsen van nestkasten!

Sla mijn huis maar over 
Dit verzoek krijgen wij weleens. JOOST moet zich 
houden aan de wet, die bepaalt dat na een ver-
bouwing alle beschermde diersoorten hun nest-
je moeten terugkrijgen. Daarom is overslaan niet 

We moeten ervoor zorgen dat ze niet meer in de 
spouw kunnen komen en plaatsen vervangende 
nestruimten.

Wist u dat….
…er in de spouwmuren en onder het dak van 
de woningen verschillende dieren wonen? 
Vleermuizen en gierzwaluwen hebben er hun 
nesten. U hebt daar waarschijnlijk nooit iets van 
gemerkt. Toch helpen deze dieren om de buurt 
leefbaar te houden.

ZorgSamenBuurt 
Oost is er voor u 
Oók dit jaar weer!
Ook dit jaar staan wij opnieuw voor u klaar. Wij 
koppelen hulpvraag en aanbod aan elkaar.

Hebt u behoefte aan ondersteuning, dan zijn wij 
er voor u. Dit kan van alles zijn: van een klusje in 
huis dat u zelf niet kunt, tot gezelschap of hulp 
bij het boodschappen doen.Of wilt u zelf iets 
voor iemand in uw buurt betekenen, kunt u zich 
ook bij ons aanmelden.Wij zijn er voor iedereen, 
zowel jong als oud en u hoeft hiervoor geen lid 
te zijn van ZorgSamenBuurt Oost. Ons motto is 
nog steeds: voor bewoners door bewoners. We 
zijn gemakkelijk  bereikbaar: tel. 06 30223424 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur.

Iedere eerste dinsdag van de maand is er  ‘Kof-
fie met een Praatje’  in De Rots, van 10.00 tot 
12.00 uur. Gezellig met uw buurvrouw, -man of 
een goede kennis buurten onder het genot van 
een kopje koffie. De koffie kost één euro en het 
tweede kopje koffie is gratis. Ook wordt er iedere 
twee weken een fietstocht georganiseerd. Hier-
voor hoeft u zich niet op te geven,  maar kunt u 
gewoon aansluiten. Er wordt vertrokken vanaf 
Puccinistraat 53, steeds stipt om 09.30 uur op de 
donderdag. De eerstvolgende fietstocht is op 27 
februari.

ZorgSamenBuurt Oost is ontstaan vanuit Stich-
ting Ouderen in Regie, maar is niet alleen voor 
ouderen in Oost bedoeld. Ook jongeren zijn van 
harte welkom! Wij hopen u dan ook in het nieu-
we jaar van dienst te kunnen zijn.

ZorgSamenBuurt Oost.

veel spannender, want als je aan het klimrek 
hangt, moet je langs het water naar de andere 
kant schuiven. Dat is tof, joh, want als je loslaat 
heb je kans op natte voeten.” 
Sanne drukte de zwengel naar beneden, met 
haar tong uit haar mond. naar beneden en 
slaakt een kreet als er water door de uitgehol-
de boomstam stroomt. “Hartstikke leuk hier. Ik 
kan al steeds beter mijn evenwicht bewaren op 
de boomstam; de eerste keren donderde ik er 
steeds vanaf. Soms spreken we af na schooltijd. 
Zitten we hier met vriendinnen lekker te chillen.”

Ria Schraverus

mogelijk. Hoe weten we waar de beschermde 
dieren zitten? 
Daarvoor schakelen wij een gespecialiseerd 
bureau in, Arcadis. Misschien hebt u al eens 
iemand met een verrekijker naar het dak zien 
kijken. Dat is een ecoloog van Arcadis die telt 
hoeveel beschermde dieren er in het pand 
leven. Hoe meer dieren er wonen, hoe meer 
nestkasten er geplaatst moeten worden. 

Werkwijze 
Voordat we gevels gaan isoleren zorgen we er-
voor dat alle dieren het gebouw verlaten, we 
ontmoedigen hen. Dat doen we bijvoorbeeld 
door ‘een flapje’ voor de ingang van een nest 
te hangen waardoor een vleermuis er wel uit 
kan, maar niet meer terug. Na een tijdje zijn 
alle dieren eruit. Na controle plaatsen we de 
nestkasten en kan het isoleren beginnen. Tus-
sen het ontmoedigen en plaatsen van nestkas-
ten zit wat tijd. De vogels en vleermuizen red-
den zich dan gelukkig door zelf een (tijdelijk) 
plekje elders te zoeken.
De nestkast wordt geplaatst door een opening 
in het metselwerk te zagen ter grootte van de 
kast. Dan wordt de kast in de opening ge-
plaatst en afgewerkt. Dat duurt alles bij elkaar 
een paar uur. Dit kan geluidsoverlast geven, 
door zagen en boren. We maken gebruik van 
een hoogwerker zodat we niet of nauwelijks in 
de tuin hoeven te komen. 

Hebt u een nee-neesticker en wilt u toch de 

wijkkrant ontvangen? Mailt u dan naar info@

boxtel-oost.nl. Dan ontvangt u de sticker 

‘wijkkrant wel in de bus’!

nee-neesticker


