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het kloppend hart van Oost

Beste bewoners van Boxtel-Oost,
Op het moment dat we dit schrijven, zitten we met veel vragen. Moeten we wel of
geen mondkapje dragen? Komen er nieuwe regels? Het is vakantietijd en veel vakantiebestemmingen zijn geannuleerd of
verzet omdat het coronavirus nog steeds
overal aanwezig is. Festivals en evenementen gaan veelal niet door en ook in
het winkelcentrum is corona aan de orde
van de dag.
We zien dat veel mensen er wat losser mee
omgaan dan enkele maanden geleden, maar

we zien ook veel mensen die angstig en voorzichtig zijn. Dit leidt soms tot irritaties en conflicten tussen onze bezoekers waar wij dan tussen
staan.
Voor ons gelden de RIVM-richtlijnen. Of we het
ermee eens zijn of niet, dit is wettelijk bepaald
en we riskeren simpelweg een flinke boete als
we het niet doen. We hopen dan ook dat iedereen elkaar de ruimte en rust geeft om te winkelen en respecteer de medemens en de regels.
Het goede nieuws is dat de samenwerking in
Boxtel steeds beter wordt vanwege de corona.
Met alle winkeliers is de actie ‘Wees loyaal, koop

Moskee El-Fath heeft veel ambitie
Als kinderen op jonge leeftijd meedoen met het
vrijdaggebed, dan raken ze er meer bij betrokken.
We organiseren ook lezingen en workshops; nu
gaat dat online vanwege corona. We dragen positieve boodschappen uit, zodat jongeren de goede
weg inslaan in het leven. We hebben een voorbeeldfunctie.” Secretaris Driss Ismaili Alaoui voegt
eraan toe: “We willen een verbindende rol spelen;
we hebben een belangrijke functie in Oost. Het is
hier een multiculturele samenleving. Discipline is
de basis van het geloof: respect voor elkaar hebben, elkaar helpen en inleven in elkaar.”
V.l.n.r.: Driss Ismaili, Youssef El Kourdi, Abdullah Lafhailat, Abdelghafour Hajji
Meer jongeren naar de moskee krijgen, het
gebouw uitbreiden, meer ruimte voor Arabische les voor kinderen. Dat zijn enkele speerpunten van het bestuur van Moskee Al-Fath
Boxtel, dat in oktober aantrad maar na enkele maanden al de beperkingen ondervond
van de corona. „We willen onze boodschap
doorgeven aan jongeren,” legt voorzitter
Youssef El Kourdi. “Per slot zijn we religieus.

Vanwege corona ging het vrijdaggebed een tijdlang niet door, maar sinds half juni kan dat weer.
“Deze maand gaan we weer kijken wat er mogelijk
is, rekening houdend met de regelgeving.” En dan
is er nog het gebouw zelf. “We zouden er graag
twee verdiepingen op hebben, en meer glas hebben in de gevels, zodat het toegankelijk wordt voor
iedereen”, laat Youssef weten. “We hebben goede
buren; zij zijn ook welkom hier. We hebben alleen
nog maar beginstapjes gemaakt met onze verbouwingsplannen, maar het lijkt erop of de gemeente
er wel voor openstaat.”

“Ik ben gepassioneerd door het ambachtelijke”
Bakkerij De Leijer, met vestigingen in winkelcentrum Oosterhof en de St. Severusstraat, is
begin juni overgegaan naar een nieuwe eigenaar: Daan Pouwels.
Daan (31) is woonachtig in Oisterwijk en het bakkersvak zit hem in het bloed. “Ik wist al vroeg dat ik
bakker wilde worden en heb meteen na de lagere
school verschillende opleidingen gevolgd voor het
bakkersvak. Als jongeman was ik reeds werkzaam
in de bakkerij Gillis en heb daar tijdens mijn opleiding ook stagegelopen. Na mijn opleiding, op mijn
eenentwintigste, ben ik daar fulltime in dienst gekomen.”
Daan heeft altijd de ambitie gehad om voor zichzelf te beginnen. Op een gegeven moment werd

lokaal’ opgezet en deze werd breed gedragen
door veel winkeliers in Boxtel. Consumenten
hebben massaal meegedaan. Een heel leuke actie, die gewaardeerd werd door de consument.
Wellicht kunnen we meer van dit soort gezamenlijke acties organiseren met alle winkelgebieden in Boxtel.
Tussen dit alles door zijn we ook druk doende
met de verbouwingsplannen. We zijn nu in een
fase terechtgekomen waar iedereen zich in de
hoofdlijnen in kan vinden: gemeente, winkeliers
en pandeigenaren.

winkeliers Oosterhof

Ondernemer in de wijk: Maarten de Laat
Corona gooide roet in het eten wat betreft het
vijftigjarig jubileum. “Dat gaan we volgend jaar
tegelijkertijd vieren met het 25-jarig jubileum
van mijn zoon.” Voor de rest heeft Maarten niet
veel last gehad van de corona. “De meeste mensen sturen het digitaal of stoppen de spullen in
een envelop in de brievenbus, maar ik mis de
contacten wel. Normaal krijg ik in de aangiftecampagnetijd zo’n 150 mensen over de vloer. Nu
zijn er 25 geweest.

“Ik kan niet toveren.”
Al vijftig jaar runt Maarten de Laat (72) een
administratie- en belastingadvieskantoor
Maarten de Laat en Zn. Voor kleinbedrijf,
zzp’ers en particulieren.
“Ik begon in februari 1970 op Hoogheem, maar
mijn Kamer van Koophandelnummer dateert van
1990. Dat komt omdat vrije beroepen destijds nog
niet ingeschreven hoefden te worden.” Maartens
zoon Sander ging in 1990 meehelpen en werd
medefirmant. “Volgend jaar is hij 25 jaar firmant;
hij heeft zijn kantoor in Schiedam. We overleggen
elke week; meestal ga ik naar hem toe.”
De Leijer heeft overgenomen en zij dus compagnons werden.
“Ik opereer zelfstandig en beide bakkerijen staan
op zichzelf,” legt Daan uit. “Ik bak mijn producten
dus alléén voor bakkerij De Leijer, waarbij ik wel
enige hulp krijg van bakkerij Gillis wat betreft bijkomende zaken, bijvoorbeeld op het administratieve
vlak. De eigenaren Marc en Jacqueline zijn overigens altijd een fantastische ondersteuning voor
mij geweest, en nu nog steeds!”

op een ondernemersbijeenkomst, waar hij samen
met de eigenaren van bakkerij Gillis aanwezig was,
duidelijk dat bakkerij De Leijer te koop stond. Een
en ander heeft er daarna toe geleid dat Daan samen met de eigenaren van bakkerij Gillis bakkerij

Het plan zal een herschikking worden van de
meters binnen Oosterhof en er zullen wat winkels verplaatst worden. De verbouwing zal zich
grotendeels aan de binnenzijde afspelen. Doel is
om begin februari te starten met de verbouwing.
We hopen dat u positief en gezond blijft en dat
we u mogen blijven ontmoeten in Oosterhof.
Vriendelijke groeten,

De naam van de bakkerij wordt niet veranderd en
al het personeel is ook overgenomen. Daan: “Ik
vind het erg belangrijk dat het karakter en de uitstraling van de bakkerij niet veranderen en dat de
klanten nog steeds hun favoriete producten kunnen blijven kopen bij personeel door wie ze vaak al

Geen gouden bergen
Maarten belooft zijn cliënten geen gouden bergen, maar blijft reëel. “Ik kan niet toveren en op
wonderen moet je even wachten. Ik probeer ervoor te zorgen dat de aangifte in één keer goed
is en dat er dus geen correcties hoeven plaatsvinden. Mijn zoon werkt op dezelfde manier.” De
meeste klanten blijven dan ook langdurig. “Mijn
oudste klant die ik nu nog heb, kwam in 1973.”
Administratie en belastingadvies zit de familie
De Laat in de genen. “Mijn opa, vader, ikzelf en
mijn jongste zoon zitten in het vak. Ik weet nog
dat mijn opa vroeg of ik zijn werk wilde komen
controleren. Ik was zestien of zeventien en fietste
naar Veldhoven om dat te doen.”
Maarten de Laat, 0411 616 250
jaren geholpen worden. Gelukkig heb ik de mogelijkheid gekregen om in het begin een paar weken
mee te lopen met de vorige eigenaar om kennis te
maken met zijn werkwijze.”
Helaas is de lokatie van het bedrijf op de St. Severusstraat, waar alles gebakken wordt, acht jaar
geleden afgebrand, maar dat houdt wel in dat
Daan, overigens samen met vier medewerkers, nu
met de allermodernste apparatuur werkt die hij
mij met gepaste trots heeft laten zien! “Alle ingrediënten voor mijn gebak, zoals bijvoorbeeld fruit en
gehakt voor mijn worstenbroodjes, haal ik vers bij
lokale leveranciers”.
Bakkerij De Leijer, Oosterhof 6,
www.bakkerijdeleijer.nl, 0411-675894
Bart Jansen

Bericht van de wijkmakelaar
In de vorige wijkkrant heb ik aangegeven dat
ik zou terugkomen op de mogelijkheden voor
het aanleggen van geveltuintjes op gemeentegrond. Dit naar aanleiding van het verzoek van
Transitie Boxtel om hiervoor een regeling op te
stellen. Geveltuintjes zijn immers goed voor het
klimaat: ze zorgen voor verkoeling en bevorderen de biodiversiteit. Bovendien verfraaien ze de
leefomgeving.

Wijze uit Oost: Frank Scholman

Inmiddels is er een flyer in concept gereed. Hierin
zijn de aandachtspunten beschreven voor het
geval u overweegt om een geveltuintje op gemeentegrond aan te leggen. Ook hebben we ter
inspiratie een aantal geschikte planten en struiken opgenomen. Er zijn nog enkele aandachtspunten die we willen aanpassen en dan is de flyer
gereed! Zo ziet de flyer er dan ongeveer uit:

“Boxtel zit in mijn hart.”
Frank Scholman, geboren in ‘s-Hertogenbosch,
verhuisde als driejarig jongetje van Oirschot
naar Boxtel. Na de lagere school doorliep hij
de LTS in Boxtel, ging vervolgens naar de MTS
in Den Bosch en later naar de kunstacademie
in Breda.

bij diverse gemeenten in Zuid-Nederland als toezichthouder ruimtelijke ordening en was projectmanager bij Woonstichting Sint Joseph.
In 2010 kreeg Frank een herseninfarct wat zijn
leven drastisch veranderde. Maar hij zat niet bij
de pakken neer. Met behulp van fysiotherapeut
Ad van Dulmen krabbelde hij met ijzeren wil
overeind en kreeg in 2012 via de WSD een baan
als conciërge bij de Willibrordusschool in Esch. In
2014 kwam hij bij defensie in Oirschot bij het Trainingscentrum Rijvaardigheden.
Missie
Frank werkt graag met mensen. Het is zijn missie
om mensen en organisaties in beweging te brengen die gericht zijn op verbetering. Dat doet hij
met enthousiasme en inlevingsvermogen. In de
gemeente Boxtel heeft hij zijn sporen verdiend
als eerste voorzitter van de Voedselbank. Hij was
coach, trainer en bestuurslid van handbalverenigingen in Boxtel en Liempde, die later werden samengevoegd tot HCB’92. Op dit moment houdt
hij zich bezig met de Stichting ‘Parkeervergunningen NEE’, is betrokken bij de ‘Bomenbrigade’ en is
lid van het sociaal mediateam CDA NL.

De flyers zijn beschikbaar in de hal van het gemeentehuis aan de Markt. Wilt u een digitaal
exemplaar, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur mij
een e-mail en ik zorg dat u een exemplaar per
e-mail ontvangt.
Hebt u een initiatief dat de leefbaarheid en sociale binding in de wijk ten goede komt en wilt
u samen met uw buurtgenoten een steentje bijdragen aan het realiseren daarvan? Leg dit initiatief dan voor aan de wijkmakelaar door dit aan te
melden via: Deel jouw initiatief met één van de
wijkmakelaars. Bellen of mailen mag natuurlijk
ook. Samen gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Zoekt u informatie over gerealiseerde initiatieven in Boxtel? Kijk daarvoor op Lees meer over
geslaagde initiatieven in onze gemeente.
Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde en Boxtel-Oost:
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

IJzeren wil
Frank heeft een werkzaam leven achter de rug,
met onder meer tal van activiteiten voor de gemeenschap. Als kind wilde hij dokter of dierenarts worden, maar dat pakte anders uit. Hij werd
bedrijfsleider bij de Gamma, werkte als interim

Ook in coronatijd staat Buurtsport klaar!
beroepen) zette Buurtsport sportactiviteiten op
alle dagen, behalve de woensdag. En op het grote
grasveld tussen de Hobbendonkseweg en de
Maastrichtsestraat waren vier keer per week buitenactiviteiten voor alle kinderen uit de wijk. Ook
buitenlessen voor schoolklassen, en er werden
filmpjes gemaakt voor de Koningsspelen, waar
scholen mee aan de slag konden. “Verder hadden
we een onlineaanbod gecreëerd met spelletjes en
challenges en zo. En voor jongeren waren er activiteiten op vrijdagavond.” Genoeg te doen dus!

Scholen ondersteunen, dat is het doel van
Buurtsport Boxtel. “Scholen moeten niet meer
werk krijgen door ons. We moeten ze juist ontlasten”, laat beweegconsulent Ken Tempelers
weten. “Toen de coronacrisis uitbrak, hebben
we alle scholen benaderd en gevraagd of ze
iets voor ze konden doen. Op dat moment was
het niet nodig, toen waren de scholen zelf nog
zoekende.”
Terugblik
Sindsdien is er veel gebeurd. Vanuit de noodopvang (voor kinderen met ouders met vitale

Nadat ik op de bel heb gedrukt van Franks huis
in de Papiermaker, opent een breed glimlachende man de deur. Hij noodt me in zijn huis dat
vol hangt en staat met bijzondere voorwerpen,
schilderijen en tekeningen. Het begint al in de
hal waar de muren bedekt zijn met prenten. In
de huiskamer staan tal van beeldjes, voorwerpen
en foto’s. Achter elk voorwerp zit een verhaal, wat
ertoe leidt dat het interview bijna vier uur duurt.

Hoe verder?
En hoe nu verder in het nieuwe schooljaar? “In
de laatste week van de schoolvakantie gaan we
overleggen met de scholen,” vertelt Ken. “Maar
zoals het er nu uitziet, kan alles zo normaal mogelijk starten. De doelgroep, leerlingen van vier tot
en met twaalf jaar, mag binnen sporten. En wat
betreft de studenten die stage bij ons lopen: we
blijven op anderhalve meter van elkaar en dat is
goed te doen. Het is belangrijk dat we elkaar leren
kennen; dat je weet welke naam bij welk gezicht
hoort. Je motiveert elkaar en je leert van elkaar.”
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Van boterham tot auto
Ook aan hobby’s ontbreekt het hem niet. Hij doet
aan stamboomonderzoek, en twintig jaar geleden ontstond de liefde voor het kweken en snoeien van bonsaiboompjes. Diverse meubelstukken
in de huiskamer zijn door hemzelf ontworpen en
werden uit populierenhout gemaakt door Jesse
van de Sande Interieurs in Boxtel. Het schilderij
boven de bank trekt de aandacht door de heldere
kleuren. “Zelf gemaakt”, glundert hij. “Ik ben er
trots op, dus zet me daar maar mee op de foto.
Op mijn vraag ‘Wat vind je zo fijn in Boxtel’, antwoordt hij: “Je bent zó in het buitengebied. Het
Duitse Lijntje heb ik twee jaar geleden eigenhandig schoongemaakt. Ik woon hier met veel plezier, maar ik vind het jammer om zien dat mensen
steeds meer afstand van elkaar nemen en dat is
niet alleen vanwege de coronacrisis. Maar goed, ik
lever graag een bijdrage aan een betere leefomgeving in Boxtel. En verder koop ik lokaal: van boterham tot auto. Dat zou iedereen moeten doen!”
Ria Schraverus

Bewoners die al vanaf het begin in Oost wonen. Wie zijn dat?
Eric van den Broek
Veel mensen uit Boxtel-Oost kennen Eric van
den Broek. Hij is al 22 jaar actief in de politiek,
waarvan de laatste 6,5 jaar als wethouder. Bijna 50 jaar geleden werd hij geboren in Oost.
Erics ouders woonden eerst bij opa en oma in,
maar waren superblij met hun eigen stekkie in de
Meierijstraat. Na de flats waren dit de eerste woningen die in Oost gebouwd werden. De vader
van de Broek woont er nog steeds; zijn moeder is
helaas overleden.
Vlotten
Eric kan zich goed herinneren dat hij met zijn
broer vlotten bouwde in de grote plassen rond
de in aanbouw zijnde Wilgenbroek. Voor kleine
jongens was er altijd wel iets te beleven op de
vele bouwplaatsen in die tijd. En ook het noodkleuterschooltje, destijds boven in de Kei (de
sporthal naast het oude zwembad), zit nog in zijn
geheugen gegrift, met beneden het kantoor van
de wijkagent. Op de Hobbendonken, de eerste
lagere school in Oost, leerde hij meer vriendjes
kennen. Nog steeds werken daar mensen uit de
tijd dat Eric er op school zat. Op de plaats waar
Huisartsengroepspraktijk De Vier Kwartieren zich
nu bevindt, was toen een voetbalveldje waar na
schooltijd volop gespeeld werd. En waar trucjes
geleerd bij voetbalclub BOC, geoefend konden

worden. Het winkelcentrum had destijds andere
winkels, zo zat er bijvoorbeeld de Spar van Elbers, ‘t Hoenske en sigarenhandel van Esch.
Saamhorigheid
Mooie herinneringen. Nog steeds zijn het gezellige buurten, die eerste wijkjes, waar men naar elkaar omkijkt. Pa van de Broek, inmiddels 76, krijgt
burenhulp bij bijvoorbeeld het instellen van de tv
of een schilderijtje ophangen. Er heerst saamhorigheid. Maar ook in de Kleine Beemd, waar Eric
met zijn dochter woont, ontmoeten buren elkaar
en wordt er regelmatig iets georganiseerd, zoals
een buurtbarbecue. “De wijk is ruim en groen,”
zegt Eric. “Je zit midden in de natuur als je met de
hond een wandeling langs De Lange Loop maakt.
En aan de andere kant zit je vlak bij het centrum
van Boxtel. Ik woon hier met veel plezier.”
Wauda Maas

Goed zorgen voor Moeder Aarde… Francine Uwera pakt aan!
Vergroening, duurzaamheid en bewustzijn daarover doorgeven aan de jeugd, dat is allemaal heel
belangrijk. In Oost gebeurt veel op dat gebied…

Vergroening
“Allereerst hebben we natuurlijk de moestuin van Hoogheem en de pluktuin op de
Robert Schumanlaan,” somt David Andreae
van Transitie Boxtel op. “En het slaat aan: een
vrouw met haar kinderen plukt regelmatig in
de pluktuin. Ze zei laatst dat ze er erg van genieten. Daar word ik zo blij van! Op een locatie
in de buurt komt een tweede pluktuin, misschien deze herfst.” In totaal zijn er de afgelopen vier jaar 600 fruitbomen en -struiken in de
gemeente geplant, waarvan 150 in Oost. “Afgelopen voor jaar was er geen buurtplantdag
vanwege corona, maar misschien volgend jaar
wel weer. Mijn indruk is dat er vorig jaar meer
mensen meehielpen met planten dan voorheen. Langs de Schijndelseweg en de Mozartlaan ontstaan zo langzamerhand echte boomgaarden. De vele grasvelden in Oost nodigen
uit tot planten, ook van bloemenvelden.”
Educatie
In de Duurzame Week, die begint op maandag
26 oktober, geven vier mensen les over duurzame energie in de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Oost. De Duurzame Week wordt
voor de zevende keer gehouden. Op 30 oktober
wordt de Tiny Forest geplant, aan de Robert
Schumanlaan, door leerlingen van De Vorsenpoel. David: “Zij beginnen met de Tiny Forest,
maar de andere scholen zijn daarna natuurlijk
ook welkom.”

Verder is er het adoptiepoelenprogramma, waar
de Natuurwerkgroep ook aan meewerkt. Leerlingen van De Hobbendonken en De Spelelier
richten zich op Dommelbimd. De Vorsenpoel
gaat naar de vijvers bij het plankierpad tussen
de A2 en De Lange Loop. Dit alles gebeurt één
keer per jaar. “Dan gaan ze met schepnetjes kijken wat er allemaal in het water leeft,” vertelt
David. “Visjes, insecten, waterjuffers, torretjes. En
bloedzuigers, heel interessant. Het gebeurt daar
ter plekke, want alles wordt ook weer teruggezet
in het water.”
Dan de klimaatworkshops ‘Praat en daad voor
het klimaat’ van Mirjam Bemelmans.
Elke workshop omvat vier praktische avonden
over wonen (zowel huur- als koopwoningen),
duurzame mobiliteit (ook vakantie), voeding
en consumeren. Op de laatste avond wordt
gekeken naar ieders eigen motivatie rondom
duurzaamheid en de aanpak van een privé plan.
Mirjam Bemelmans leidt de workshops (0411684419). De kosten zijn € 40,- voor een complete
reeks.
De cursussen zijn ’s avonds van 19.45 toto 21.45
uur. Meer info en inschrijving via ttboxtel@gmail.
com. Meer informatie op www.transitieboxtel.nl
of bel David Andreae (0411-677597) of Mirjam
Bemelmans (0411-684419). Transitie Boxtel organiseert deze workshops met steun van de gemeente Boxtel.
Duurzame Week
Het Repaircafé wordt in de Duurzame Week in
De Rots gehouden, en wel op 26 oktober van
12.00 tot 15.00 uur. “David: “Iedereen mag zijn of
haar appraten brengen, lampen, gereedschap,
kleding. Dat kan versteld worden en zelf mooier
worden gemaakt.
Op dinsdag 27 oktober wordt een lezing gehouden over de toekomst van de landbouw met
ruimte voor discussie en er wordt een film over
dit onderwerp vertoond. De gratis avond begint
om 20.00 uur, vindt plaats in De Rots en is onder
leiding van een expert op dit gebied.

Ondernemen in coronatijd… Martin Melis

Heb je een bloeiend bedrijf, en dan gooit de
corona opeens roet in het eten. Dat overkomt
veel mensen, en zo ook Martin Melis (61). Zijn
bedrijf in vormgeving, 2D- en 3D-animatie
en illustratie kwam voor een groot deel stil
te liggen. “Dat komt omdat mijn opdrachten vooral afkomstig zijn van evenementengerelateerde bedrijven, die bezig zijn voor
beurzen en congressen.” Flinke opdrachten
dus. En als ze wegvallen, helaas ook een flinke aderlating. „Eerst was ik lamgeslagen door
alles wat er gebeurde. Ik had geen inspiratie
en geen energie meer, maar na een paar weken was alles weer helemaal terug.”
Martin ging de vrijgekomen tijd gebruiken voor
zijn digitale kunst onder de naam Martouche.
“Normaliter heb ik het te druk om hier veel mee

bezig te zijn. Bovendien zijn ze duur vanwege de
hoeveelheid tijd die erin gaat zitten en de hoge
productiekosten. Maar omdat ik nu tijd en ruimte heb, kan ik het veel laagdrempeliger maken.”
De unieke ontwerpen worden geprint met een
flatbedprinter van Canon OCE. 3D-prints voor
binnen, 2D-prints zowel voor binnen als voor
buiten. “Ik heb er eentje al drie jaar buiten aan
de schutting hangen en de kleuren blijven exact
hetzelfde. En wat ook heel leuk is: bij Cannon
zeggen ze dat ze nooit eerder zoiets als dit hebben gezien.”
Harig penseel
Hoe vervelend de coronacrisis ook is, toch zijn
er dus lichtpunten voor Martin. „Dit wilde ik al
langer, maar het kwam er niet van. Verder is het
prettig om minder afhankelijk te zijn van opdrachten en je kunt je eigen creativiteit kwijt.”
Digitaal werken, dat ligt hem dus heel erg goed,
maar toch komt de ‘gewone’ harige penseel óók
weer om de hoek kijken. “Als je op beurzen staat,
vertellen veel mensen dat zij ook schilderen.
Dus moet je iets gaan schilderen wat moeilijk is.
Vroeger maakte ik veel portretten en dat wil ik
weer gaan doen. Eerst maak je een digitale basis,
dus een ontwerp op de pc. En daarna met acrylverf op doek. Met dikke verf en paletmes.”

Francine Uwera woont met haar zus en drie
kinderen aan het Apollopad in Boxtel. Ze is
geboren in Burundi. Tijdens de genocide
tussen de Hutu’s en de Tutsi’s werd haar
moeder vermoord. Haar oma van vaders
kant heeft haar toen in huis genomen. In
2007 is ze met bemiddeling van een hulporganisatie naar Nederland gevlucht om
aan een gedwongen huwelijk te ontkomen.
Francine kwam helemaal alleen aan op Schiphol, in een voor haar vreemd land. En er was
niemand om haar op te vangen. Een maand
lang verbleef ze in een gevangenis op Schiphol. Pas daarna kon ze naar het AZC in Vught,
waar alleenstaande minderjarige asielzoekers
werden opgevangen. Toen ze statushouder
werd en een nieuw leven kon opbouwen, was
ze vrij. Nu mag ze zélf kiezen hoe ze wil leven.

eigen leven op te bouwen. Nog steeds worden
meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, of ze
moeten als prostituee werken. Dit probleem wil
Francine aanpakken door voorlichting en scholing te bieden, samen met een plaatselijke hulporganisatie. Door het maken van sieraden, het
houden van kippen of een opleiding voor naaister te volgen, krijgen jonge meisjes de mogelijkheid om financieel onafhankelijk te worden.
Wil je haar helpen? Geld is altijd welkom, ook
kleine bedragen!
Ook zou ze graag hulp krijgen bij de Nederlandse
correspondentie met donateurs. De afgelopen
tijd heeft de stichting geld overgemaakt voor
noodhulp, omdat er door corona-maatregelen
geen werk en dus ook geen inkomen is – de mensen hebben honger! Alsof dat niet erg genoeg is,
kampen ze ook nog eens met overstromingen en
veel huizen zijn verwoest. Van het geld dat met
de lege-flessenactie bij Jumbo is opgehaald, konden enkele tenten en voedselpakketten uitgedeeld worden.
Stichting Uruma
Francine Uwera
Apollopad 76
NL89 INGB 0009 3336 01
netherlands@stichtinguruma.nl
www.stichtinguruma.nl
06-84937292
Wauda Maas

Met haar Stichting Uruma wil ze meisjes en
vrouwen in Uganda en Burundi helpen hun

Het roer omgegooid?
Hebt u het roer omgegooid met uw werk, of hebt u een nieuwe hobby waarmee u sinds
kort bezig bent? Wij komen dan graag in contact met u voor onze rubriek ‘Het Roer Om’.
Daarin vertellen bewoners uit Boxtel Oost over hun nieuwe werk of hobby. Als u er een
interview over wilt geven, dan kunt u zich aanmelden via: noorreigersman@gmail.com.
Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens! De redactie

Het roer om: Johan van de Biggelaar

Sinds 1 april is Johan van den Biggelaar
(voorlopig) twee dagen in de week directeur
van Solartricity, een bedrijf dat zonnepanelen met een hoog rendement levert.
Dat is een grote stap, van gemeenteambtenaar
naar een eigen bedrijf. Maar Johan was al wat
aan het rondkijken toen hij in gesprek raakte
met Hans Maassen, die aangaf op niet al te lange
termijn te willen stoppen met zijn bedrijf. De
combinatie gemeentelijk beleidsmedewerker
duurzaamheid en adviseur/verkoper zonnepanelen lijkt wel bijzonder, maar Johan is ondernemend en legt graag contact met mensen. Hij
ging al met veel plezier vanaf zijn elfde mee naar
braderieën, markten en beurzen om spullen te
verkopen.

Na een inwerkperiode, waarin Hans de productkennis en alle ins en outs betreffende het bedrijf
aan Johan heeft overgedragen, werkt hij nu dus
twee dagen per week als directeur van Solartricity.
“Wij onderscheiden ons doordat we met Europese producten (uit Oostenrijk) werken,” legt Johan
uit. “De kwaliteit is beter zodat je gemakkelijk
garantie kunt geven. Ook de levering verloopt
sneller: binnen twee tot vier weken worden de
zonnepanelen vakkundig geplaatst door een
vast team. Een elektricien sluit het geheel aan.
En via een app op je telefoon zie je direct hoeveel stroom er binnenkomt. Een dak op het zuiden heeft de voorkeur, maar ook daken op andere windrichtingen kunnen worden gebruikt.
Maar dan is de opbrengst wat minder hoog.”
Nog geen zonnepanelen op uw dak of twijfelt u
nog? Met deskundig en gratis advies wordt gekeken naar de beste oplossing bij u thuis. Daarin
worden ook de optimale plaatsing, de opbrengst
en de terugverdientijd inzichtelijk gemaakt.
Bij plaatsing van zonnepanelen op uw dak naar
aanleiding van dit artikel krijgt u €100,- korting.
www.solartricity.nl, 06 53 13 46 36
Wauda Maas
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Beste wijkbewoners,
Het lijkt erop alsof niet iedereen weet wanneer de grijze kliko, de groene kliko, de
plastic afvalzakken en oud papier worden
geledigd c.q. opgehaald. Bij ons op de hoek
Taxandrialaan/Wagenmaker en op de hoek
Houtbreker/de weg naar het pleintje aan de
achterzijde Europalaan/Taxandrialaan worden de plasticzakken regelmatig in de verkeerde week buitengezet en dan blijven ze
een week liggen. Of iemand uit de buurt belt
de gemeente om ze op te halen.
Het kan altijd gebeuren dat dit je overkomt,
maar als je dat constateert, neem dan even je
eigen plastic zak naar huis.
Verder komt het voor dat er verkeerde materialen (waarvan men denkt dat ze tot plastic behoren) in de zak zitten en dan worden ze niet meegenomen. Ook dit kan gebeuren, maar neem
deze dan ook mee naar huis en gooi hem in de
grijze kliko.
Bovendien constateer ik dat het oud papier in de

Robert Schumanlaan vlak bij de Europalaan ook
niet altijd op de goede zaterdag buiten wordt
gezet.
Daarbij komt dat andere bewoners uit de wijk
daar hun oud papier daar neerzetten; daar is
natuurlijk niets op tegen. Wees ook hier sociaal
en haal het weer weg als het de verkeerde dag
buiten staat.
Als je niet weet wanneer wat wordt opgehaald,
vraag het dan even aan je buren of raadpleeg de
site van de gemeente of vraag het de gemeente
zelf. Dat geldt ook wat betreft alles wat er in de
plastic zak mag: kijk even op de site van de gemeente of zoek het op internet op.
Maar nog handiger: download de afvalwijzerapp en vul je gegevens in. Dan kun je zien wat er
wekelijks bij je in buurt wordt opgehaald.
Met vriendelijke groet,

Bakkerij de Werf nog dicht
Bakkerij De Werf (van Cello) ligt al een tijd
stil in verband met corona. De dagbesteding
werd meteen verplaatst naar de Cello-woningen, zodat mensen uit verschillende huishoudens zo min mogelijk in contact met elkaar kwamen. “Daar kun je niet gaan bakken,
want het moet verkoopbaar zijn en dus aan
allerlei eisen voldoen,” vertelt Diana Scheepers, persoonlijk begeleider binnen bakkerij
De Werf.
Inmiddels zijn de bewoners wel weer op de Werf.
De bewoners uit hetzelfde huis zitten bij elkaar
in één groep, maar ze zijn nog niet arbeidsmatig
bezig. “Wij bieden onze cliënten op dit moment
passende activiteiten,” legt Diana uit. “Als de regels weer wat losser worden, kunnen we weer
gaan denken aan het openen van de bakkerij. En
dat geldt ook voor het atelier.”

John Vlassak

Activiteitenbegeleidster Pauline van Corona en De Rots
den Braak verlaat kinderboerderij

Sinds begin juni is ook gemeenschapshuis De
Rots weer open, wel een beetje aangepast vanwege corona. De openingstijden zijn een beetje
anders: van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot circa 17.00 uur. “Voor verenigingen zijn
we open, maar voor particulieren nog niet. Die
moeten eerst een afspraak maken,” legt voorzitter Sam Kampert uit. “In het weekend zijn we
ook nog dicht, maar op afspraak kunnen we
opengaan. We proberen wel weer zoveel mogelijk open te zijn, want financieel hollen we heel
hard achteruit. Bovendien vervullen we een
heel belangrijke sociale functie binnen Boxtel,
vooral voor Oost.”

Elf jaar geleden begon ze haar werk op de kinderboerderij en ze kreeg veel (terugkerende)
activiteiten van de grond. Plus de hele communicatie. Pauline van den Braak (52), activiteitenbegeleidster van de kinderboerderij stopt per 1
oktober – in het kader van de bezuinigingen van
de gemeente. “Personeel is het enige waarop je
kunt bezuinigen,” legt Pauline uit. “Maar op de
beheerder kun je níét bezuinigen. Die moet per
slot beheren. En het weekend draait al geheel
op vrijwilligers.” De activiteiten van Pauline moeten dus voortaan door anderen naast hun eigen
werkzaamheden gedaan worden.
En dat geldt ook voor de communicatie. “Toen
ik elf jaar geleden begon, was de communicatie
nog heel anders dan nu. Ik schrijf de persberichten en verzorg Facebook en Instagram. Dit digitale onderdeel is heel belangrijk geworden en
mensen verwachten het ook. Je moet alles goed
bijhouden en ook heel snel antwoord geven.”
Pauline heeft wel begrip voor de beslissing van
het bestuur om haar functie te beëindigen, maar
vindt het erg jammer om te moeten stoppen.
“Maar goed, je kunt niet jarenlang in de rode cijfers blijven zitten. Dat het bestuur dat niet wil,
begrijp ik. Maar de prestatiecontracten met de
gemeente moeten wél worden geleverd, maar
dus wel met veel minder geld. Ik weet niet welke
activiteiten na mijn vertrek doorgaan. Ik zou het
heel jammer vinden als er veel dingen verdwijnen. Het duurt dan jaren voordat alles weer is
opgebouwd.” De basisdingen zullen sowieso
blijven, benadrukt ze. “Als de poort open is, kunnen de mensen binnenkomen. En dat is elke
dag, inclusief het weekend. De meeste mensen
die komen, hebben kinderen bij zich. Maar we
hebben hier ook Dagje Thuis van ContourdeTwern; dat is dagbesteding voor
ouderen. Dat gaat dit jaar nog door,

wiewatwaar
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 BuurtInformatieCentrum 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

Tel. 673838
info@derotsboxtel.nl

Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl

maar het is onzeker of er voor volgend jaar bij
ContourdeTwern nog budget voor is.”

Meningen

Moeilijke beslissing
“De beslissing om de samenwerking met Pauline te beëindigen, was moeilijk voor het bestuur.”
Aan het woord is bestuursvoorzitter Emile Lockefeer. “Pauline was al jaren bij ons werkzaam en
bepaalde mede het gezicht van de kinderboerderij. Afscheid moeten nemen na zoveel jaren
doet pijn. Maar we konden niet anders.” Emile
laat weten dat de kinderboerderij een door de
gemeente Boxtel gesubsidieerde instelling is,
die voor het grootste deel ‘draait’ op de inzet van
vrijwilligers – met ondersteuning van enkele betaalde krachten. Naast de hoofdinkomsten uit
subsidie zijn er nog wat kleine opbrengsten uit
de verkoop van eieren, potjes honing, en kopjes
koffie of thee. “Meer dan negentig procent van
onze inkomsten komt echter uit de subsidie van
de gemeente,” verklaart Emile, “Die subsidie is in
de afgelopen tien jaar altijd gelijk gebleven en
nooit verhoogd. Maar de exploitatiekosten zijn
in die tien jaren natuurlijk wél gestegen. Denk
aan huur, personeel, dierverzorging, verzekering, onderhoud, enzovoort. Zodoende moesten we elk jaar meer bezuinigen en op enig
moment is dan de rek eruit en worden de cijfers
rood. En als de gemeente dan ook nog eens besluit om op de subsidie met tien procent te gaan
korten, dan dwingt dat ons tot het nemen van
harde maatregelen waaronder het snijden in de
personeelslasten.” Dat Pauline straks node gemist worden op de kinderboerderij, is duidelijk
voor Emile. “Zij was bij ons de drijvende kracht
op het gebied van activiteiten en communicatie. We gaan proberen het gat dat zij achterlaat,
te vullen met vrijwilligers, maar of dat helemaal
zal lukken weten we niet. We gaan er in elk geval
ons best voor doen.”

Ik vind de wijkkrant altijd leuk. Interessant en
goed om op de hoogte te blijven. Hartstikke leuk
om te lezen wat de mensen in je wijk doen. Mensen komen op een andere manier in the picture
dan in andere kranten. Komt door de inhoud –
heel plezierig om te lezen – maar ook door de
kleur. Verder is het een dunne krant, mooi opgemaakt en gemaakt van goed papier. Andere
kranten leg je na het lezen weer weg, deze blijft
op tafel liggen. Hij heeft wel iets exclusiefs. Toen
de wijkkrant Selissenwal nog bestond, las ik die
ook op mijn werk daar. Jammer dat die weg is. Ik
hoop dat deze blijft.
Francis

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

colofon

Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting JOOST, gemeente Boxtel en
Wijkorgaan Boxtel Oost.
Voor reacties of vragen kunt u contact
opnemen met de redactie:
noorreigersman@gmail.com
Ontwerp en opmaak
Het Communicatieplein, Ferdy Steger.

Ik vind de wijkkrant aardig om te lezen, wat de
mensen in de wijk allemaal doen en mee bezig
zijn – en dat is heel divers. Leuk dat de krant er is.
Ria Groen

Redactie
Sandra Biemans, Ghislaine de Brouwer,
Karin van Ditmars, Bart Jansen,
Corinne van der Laar, Wauda Maas,
Ria Schraverus, Jan de Vreede.

Ik kijk de krant altijd door. Ben altijd benieuwd
wat er te doen is.
Hans van Doorn

Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar,
Wauda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede.

Ik vind de wijkkrant heel leuk, vooral vanwege
de mensen die aan het woord komen. Mensen
uit je eigen wijk. Leuk om te lezen wat iedereen
doet. Je kent veel mensen van gezicht en dan
weet je vaag wel wat iemand doet, maar niet
precies wat. En wat voor vrijwilligerswerk ze
doen. Ja, echt heel leuk! Ik zou de krant zeker
missen als hij niet meer zou verschijnen.
Carla Vervoort

Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman.
Verspreiding Wijkkrant Oost
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