34

mei 2018

het kloppend hart van Oost

Feest met veel vlaggetjes Goededoelenmarkt
Ze zijn heel druk bezig met het voorbereiden van de festiviteiten op 25 en 26 augustus.
Dan wordt het vijftigjarig bestaan van de Hoogheemflats gevierd. En Huurders Vereniging Hoogheem bestaat dit jaar de helft van die tijd: 25 jaar.

Elke eerste zaterdag van de maand – behalve op
feestdagen – vindt de Goededoelenmarkt plaats
in De Rots. Wim en Lies Kuijlen zetten zich daar al
elf jaar voor in en hebben reeds veel voor elkaar
gekregen. “We zijn een stichting en maken geen
winst. Na aftrek van de huur van de zaal plus de
consumpties voor de vrijwilligers gaan de opbrengsten van de tafelverhuur en de opbrengsten van de tweedehandsspullen die wij zelf tijdens verkopen geheel naar een goed doel. Die
goede doelen zijn Boxtelse clubs en instellingen.
Zo hebben we de padvinders nieuw touw kunnen geven, nieuwe voetballen voor het C-team
van ODC en een bijdrage aan de snoezelkamer
van Cello. Per maand halen we zo’n honderd tot
honderdvijftig euro op, dus je bent wel even be-

zig voordat je een heel bedrag bij elkaar hebt.”
De Goededoelenmarkt is in principe elke eerste
zaterdag van maand van 13.00 tot 16.00 uur.
De entree voor deze tweedehandsmarkt is gratis.
Tafelhuur is vier euro. Reserveren: 0622771772
of kuijlen_wim@hotmail.com of (0411) 601036.
Gratis parkeren.

Voorbereiding onderhoud Gaarden 2019
Rita van Berkel van de huurdersvereniging
licht een tipje van de sluier op: “De opening is op zaterdag 25 augustus om halftwee en daarna is er een activiteit voor kinderen. Intussen is er een verrassing voor
de ouderen. En een feestavond. Alles vindt
plaats in en om De Rots. Op zondag 26 augustus is het vanaf halftwee één grote verrassing. Het wordt erg leuk, maar verder
verklap ik niks!”
Rita is samen met veel andere bewoners
bezig met het knippen en naaien van stoffen slingers die komen te hangen langs de
galerijen. “Elke galerij is zeventig meter

lang met tweehonderdveertig vlaggetjes.
In totaal komen er vijftienduizend vlaggetjes aan alle flats te hangen. We hebben
veel stoffen gekregen van kledingatelier
Monny.”
Marij Dankers, bewoonster van het eerste
uur – sinds 1968 – is een van de naaisters
die zelf ook veel lapjes heeft meegenomen. “Mijn vader werkte bij Vlisco en ik
heb nog veel lappen. Dit zijn restantjes. En
waar deze slingers blijven? Die worden bewaard en weer gebruikt bij het zestigjarig
bestaan!”

In 2019 starten we met het onderhoud van drie
gebouwen: Berkengaard 40 t/m 57, Lijsterbesgaard 25 t/m 36 en Hazelaarsgaard 1 t/m 18.
Voordat we verdere plannen gaan maken, wilden we bewoners uiteraard spreken. Zij zijn ervaringsdeskundige. Waarover zijn ze tevreden?
En wat kan er beter?
Daarom planden we een aantal avonden om
bewoners te bezoeken. En we vroegen hen het
hemd van het lijf. Over de woning zelf, het gebouw in zijn geheel, de woonomgeving en het
contact met buren. Dat was leuk, leerzaam en
soms erg verrassend. Binnenkort nodigen we
bewoners uit om de resultaten te bespreken
en uit te leggen hoe we verder gaan. Dat doen
we op een verrassende (en smakelijke) manier!
Wordt vervolgd…

Kunst van dichtbij: in gesprek met Martin Melis
Toen ik het verzoek kreeg om contact op
te nemen met Martin Melis om hem te
vragen of hij wilde meewerken aan een
artikel, wist ik niet wat mij te wachten
stond. De boodschap was dat hij een ‘heel
apart soort toegepaste kunst’ maakt. Deze
boodschap maakte mij heel nieuwsgierig,
dus een afspraak was zo gemaakt.
3D-beeld
Bij de ontvangst in zijn studio zag ik direct
wat er werd bedoeld.
Maar eerst stel ik Martin Melis even voor. Van
origine is Martin illustrator, animator en eigenaar van een designstudio.
Een paar jaar geleden wilde hij zijn creativiteit
nog een andere wending geven. Hij begon
met het abstraheren van een afbeelding tot
een 3D-beeld. In het begin leidde dit tot een
veelal te abstract beeld, maar geleidelijk vond
hij de balans tussen een abstract en een zoda-

nig figuratief beeld dat de kijker uitnodigt tot
het blijven zoeken naar nieuwe vormen.
Vervreemdend effect
Met als basis vaak een foto, gebruikt hij een
Wacom Cintiq Touch om beelden te tekenen
waardoor het vervreemdende effect ontstaat.

Niet alleen moet elke vorm weergegeven worden in de diverse kleurnuances, maar ook moet
het hele print omgezet worden in grijstinten.
De op deze manier ontstane kunst kan op drie
manieren worden verwerkt tot giclée-prints. De
eerste is een afdruk op canvas. Hiervoor worden
twaalf basispigmentkleuren gebruikt, die laagje
voor laagje worden opgebouwd. Tevens is het
mogelijk te printen op dibond, met een toplaag
van acrylglas. Dit beeld heeft een modernere
uitstraling.
Tot slot, en dit is het neusje van de zalm, is 3Dprinten mogelijk. Doordat elk beeld apart wordt
opgebouwd met een bepaald hoogteprofiel
wordt door het printen van honderden pigmentlagen uiteindelijk – letterlijk – een fascinerend reliëf zichtbaar.
Exclusief
“Om dit beeld exclusief te houden is van een
3D-print maar een zeer beperkte oplage be-

schikbaar,” legt Martin uit. “Vanaf 1 april jl.
hangt mijn werk in de nieuwe collectie bij galerie ‘Kunst bij Karel’ in Gorinchem en vorig jaar
heb ik een expositie gehouden op de Excellent
Beurs in Eindhoven. Mijn droom is dat ik op een
goed moment van de kunst hoop te kunnen
leven. Binnenkort ga ik experimenteren om te
kijken wat puur zwart-wit doet.”
Na nog eens uitgebreid de prints die als een
expositie in zijn studio hangen bewonderd te
hebben, dank ik Martin voor het inspirerende
gesprek. www.martouche.com
Corinne van der Laar

Samen bezig en gelukkig zijn in Oost
Het Roer Om:
van Princenlant naar Rufty ‘Dagje thuis’ in Boxtel Oost
Dankzij de hulp van omwonenden, vrijwilligers

verhalen van vroeger en uitstapjes hopen de

Huisje op wielen

en andere partijen wordt De Rots straks één dag

initiatiefnemers bij te dragen aan het welbevin-

Op dag één hebben we een oude Toyota aan-

in de week een ‘extra thuis’ voor kwetsbare en

den van de gasten. Het streven is dat die vooral

geschaft. Een klein busje met achterin twee

oudere mensen. Ze kunnen er genieten van el-

zelf aangeven wat ze graag doen. Vrijwilligers en

slaapplekken. Soms moeten we de lattenbo-

kaars gezelschap, van samen bezig zijn of bewe-

andere partijen uit de wijk helpen om De Rots

dem weer even in elkaar spijkeren, maar verder

gen. De start is op dinsdag 22 mei om 10.00 uur.

voor één dag in de week om te vormen tot hun

passen we er prima in en kunnen we altijd en

Het initiatief richt zich op wijkbewoners die nog

‘eigen plek’.

overal slapen. We hebben het busje omge-

zelfstandig wonen, maar een steuntje in de rug

doopt tot Rufty. Gewoon, omdat hij al zo oud

kunnen gebruiken. Hun leeftijd, een beperking

Vanaf dinsdag 22 mei 10.00 tot 16.00 uur kunnen

is. Hij stinkt niet.

of het alleen-zijn, zorgt er vaak voor dat deze

de gasten wekelijks terecht in hun ‘extra thuis’.

Mijn vriend/partner, Pepijn (30), en ik, Char-

groep zich gewoonweg niet gezien en gehoord

Voor meer informatie, aanmelden of gewoon

lotte (26), zijn dit avontuur samen aangegaan.

voelt.

even kennismaken kunt u contact opnemen

We waren toe aan een grote verandering. Wij

met: Ineke de Rooij, sociaal werker/ouderenadvi-

ervaarden onze levensstijl in Nederland als

Dagje thuis

seur: 06 510 88 385 of:

benauwend. Dat is ook niet gek als kunstena-

Met workshops, samen eten, sportief bezig zijn,

inekederooij@contourdetwern.nl

res en klassiek pianist. Volgens mij zijn er meer
jongeren die last hebben van het westerse systeem en de druk die ons wordt opgelegd.
Tonga
Hoe dan ook, ademruimte genoeg hier. MoSommige mensen durven het aan: ze zetten

menteel ben ik Rufty aan het beschilderen en

een nieuwe stap in het leven. Charlotte de

Pepijn is het vak fotografie aan het ontdekken.

Jongh en Pepijn de Brouwer wonen, werken

We hebben allebei een mondharmonica ge-

en trekken door Nieuw-Zeeland.

kocht waarop we aan het oefenen zijn. Hiermee
gaan we de orka’s en walvissen lokken als we in

Op 1 maart dit jaar vertrokken we uit Neder-

juli een uitstap naar het tropische eiland Tonga

land. Na een dertig uur durende reis kwamen

gaan maken om te snorkelen. Verder werken

we aan in onze nieuwe habitat. Blijkt een ver-

we op verschillende plekken om te kunnen

ademing te zijn om je huis (Princenlant, Boxtel

blijven reizen. Momenteel werken we als ku-

Oost) en vaste baan op te zeggen, je spullen

maraplukkers – kumara is een zoete aardappel

te verkopen om te gaan leven als een moder-

– op een boerderij. Lekker met onze handen in

ne nomade. Nieuwe betekenis aan je leven

de aarde. Voor de oorspronkelijke bevolking,

geven en jezelf eens flink wakker schudden.

de Maori’s, is kumara’s planten en oogsten een

Een enkeltje Nieuw-Zeeland dus. Van kantoor-

hoge eer. Alleen de hoogste chief (de walvis-

banen naar watervallen beklimmen en gloei-

tandkettingdrager) mocht ze planten.

wormgrotten betreden zonder gids.
Er wonen hier veel minder mensen in dit uit-

Charlotte de Jongh en Pepijn de Brouwer

gestrekte land. Minder regels dus.

ZorgSamenBuurt Oost schenkt koffie
ZorgSamenBuurt

Meningen over de wijkkrant
“De wijkkrant moet zeker blijven. Zo blijf je op

reclamefolders altijd op, maar de krant blijft elke

de hoogte van wat er hier in de wijk gebeurt. Ik

keer zeker een maand liggen.”

neem altijd twee exemplaren mee. Dan kan ik

Riet van Heesch

achteraf altijd weer dingen opzoeken. Waar je
voor iets terecht kunt. En ik wijs andere mensen

“Het is heel belangrijk dat de wijkkrant blijft be-

erop die naar iets op zoek zijn, wat erin staat.”

staan. Ik haal er elke keer dingen uit, waarbij ik

Brigitte Hasselbach

denk: o ja, dat is waar ook. Of dingen die ik niet
wist. Het valt me op dat er veel mensen in de wijk

“Er staat veel informatie in en dat is nuttig voor

zijn die erg actief bezig zijn. Mooi dat dat duidelijk

mensen die iets willen horen over hun omge-

naar voren komt.”

ving. We hebben weliswaar de Mooi Boxtel-

Henk Spooren

krant, maar die bestrijkt het hele dorp. Het is belangrijk om een blad te hebben dat alleen over
de wijk gaat. Ook voor gezinnen is het goed om
veel informatie over de wijk te krijgen.”
Jan van Gennip
“Ik kijk de wijkkrant altijd door. Er staat altijd iets
in wat je niet wist, of iets leuks om te doen. Zo las
ik een tijdje geleden dat we een wijkagent heb-

l
tel-oost.n
x
o
.b
w
w
w
cebook!
Ook op Fa ehalve een website,

heeft, b
met
Onze wijk
ookpagina
en Faceb
ig
e
n
e
e
ook
’s.
uws en foto
daarop nie

ben, ook al zie ik hem nooit. Mijn man ruimt alle

Patrick van den Aker goes America...

aan. “Ik ben wel van plan om hier voortaan

Patrick is inmiddels weer drie maanden dich-

ook nog steeds en gaat nog een tijdje door.”

naartoe te gaan – het gaat me om de gezel-

ter bij zijn doel: het lopen van de marathon

Kortom, drie projecten die het recht een succes

ligheid – en dan kan ik wel mensen ophalen

van New York voor KiKa (Stichting Kinderen

genoemd mogen worden.

en weer thuisbrengen. Er zijn misschien wel

Kankervrij).
Natuurlijk moet er ook getraind worden. Ter voor-

mensen die wel willen komen, maar daar niet
toe in staat zijn.”

Tussenstand

bereiding heeft Patrick de marathon van Rotter-

Voor Willy Kooijman neemt al deel aan de kof-

“We hebben bijna het bedrag van tienduizend

dam gelopen. Hoewel het heel warm was, heeft

fiebijeenkomsten in de Componistenbuurt en

euro bereikt, maar we gaan natuurlijk gewoon

hij hem toch uit gelopen.

kwam een kijkje nemen. „Eerst wil ik even kij-

door,” meldt Patrick enthousiast. Daarmee be-

In september staat de marathon van Berlijn nog

ken of het me bevalt. Ik kan in elk geval niet op

doelt hij dat er naast het benodigde startgeld

op de kalender, waarbij het zijn streven is om bin-

vaste tijden hulp bieden.” Waarop Henk Spoo-

voor de marathon al een flink bedrag voor KiKa

nen drieënhalf uur binnen te zijn.

ren haar meteen geruststelde: “Dat hoeft ook

binnen is, maar dat de sponsoracties doorlopen.

“En dan zes weken later op naar Amerika”, zegt

Gezelligheid en nut gaan samen tijdens

niet. Het gaat om incidentele hulp. Normaal

Er worden zelfs weer nieuwe acties opgezet met

Patrick, ‘Daar ga ik met volle teugen genieten van

koffiebijeenkomsten van ZorgSamenBuurt

helpt bijvoorbeeld een buurman zijn buur-

als doel om het bedrag voor Kika zo groot mo-

het lopen”.

Oost

vrouw, maar die kan een keer griep hebben.

gelijk te maken.

Elke eerste dinsdag van de maand wordt er

Als er vaste hulp uit voortkomt, is dat natuurlijk

door ZorgSamenBuurt Oost koffie geschonken

ook prima, maar dat regelen de betrokkenen

Met verve vertelt hij over de komende gezamen-

in De Rots, de huiskamer van Boxtel Oost. Van

verder dan onderling.”

lijke actie met de Reddingsbrigade.

Veel succes Patrick!

“De Reddingsbrigade bestaat binnenkort 35 jaar

10.00-12.00 uur. De eerste bijeenkomst werd
met dertig mensen heel goed bezocht en ook

ZorgSamenBuurt Oost (06 30223424 van

en de opbrengst van deze actie delen we door

de tweede verliep goed. Weliswaar een kleiner

maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur) ver-

twee. En in mei start ook een actie met Scouting

gezelschap, maar de bijeenkomst wierp wél

richt door middel van vraag en aanbod kleine

Boxtel, de Verkenners-vrijdaggroep. Met onge-

zijn vruchten af.

diensten aan bewoners in Boxtel Oost. Dit ge-

veer dezelfde afspraak. De lopende € 1,00-loterij

Zo bood Riky van der Meijden meteen hulp

beurt door vrijwilligers. Ook jongeren zijn wel-

via mijn actiepagina onder ‘sponsoren’ loopt

kom!

Corinne van der Laar
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Wijze uit Oost: Marion van Berlo
Dagbestedingsplek
De groep medewerkers van Marion, momenteel zestien in totaal, bestaat buiten vrijwilligers ook uit mensen die ze een dagbestedingsplek wil bieden. Dit zijn medewerkers
met een PGB (persoonsgebonden budget),
een ZIN-indicatie (zorg in natura) en een
WMO-indicatie, dus mensen met een afstand
tot de reguliere arbeidsmarkt. “Voor mensen
die om wat voor reden dan ook in een isolement zijn geraakt of om een andere reden
gevoelsmatig ver van de samenleving staan,
biedt Stichting Swiebertje fijne, afwisselende
dagbestedingsplekken aan,” verklaart Marion.
“Een plek waar je je in een veilige omgeving
verder kunt ontwikkelen, waar je je welkom
voelt, waar mag zijn wie je bent en waar je het
gevoel krijgt ‘er weer bij te horen’ en ‘ertoe te
doen’.”

Marion (r) met enkelen van haar enthousiaste medewerkers

“Het is elke dag een feestje!”
Marion van Berlo woont in Boxtel Oost en
runt sinds maart 2016 Kringloopwinkel Swiebertje in de Molenstraat in het centrum van
Boxtel. Na dertig jaar werkzaam te zijn geweest in de jeugdhulpverlening besloot ze
een andere weg in te slaan en toen een geschikt pand beschikbaar kwam dat voldeed
aan alle voorwaarden om een kringloopcentrum te beginnen, was de keus gemaakt.

De winkel is ontstaan uit particulier initiatief,
maar is sinds augustus 2016 een stichting.
“Ik heb een eigen beleid waarbij ik de prijs van
de artikelen bewust zo laag mogelijk houd om
een zo breed mogelijk publiek te bereiken,”
vertelt Marion. “Uit eigen ervaring weet ik dat
er onder de mensen veel verborgen armoede
is en dat deze groep razendsnel groeit.”

www.kringloopwinkelswiebertje.nl

Operatie Steenbreek helpt
biodiversiteit en klimaat

len halen die op ramen en deuren of op textiel,

Vorig jaar hebben wij de deelnameovereen-

bijvoorbeeld rompertjes, aangebracht kunnen

komst van Operatie Steenbreek ondertekend.

worden.

Wij willen graag iedereen enthousiast maken

In het uitgebreide assortiment zitten geboorte-

om de eigen tuin te vergroenen. Burgers die hun

en verjaardagstickers voor op het raam, en leuke

tuin vergroenen, leveren een belangrijke bijdra-

bedankjes voor de juffen en meesters aan het

ge aan de leefbaarheid van hun buurt.

eind van het schooljaar. Verder kraamcadeautjes

Verstening heeft namelijk negatieve gevolgen.

en trouwmanden met geschenkjes. Alles kan

Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van de

naar de wensen van de kopers aangepast en uit-

biodiversiteit en schade aan het klimaat. Minder

gevoerd worden.

groen in de tuin betekent minder vogels, insec-

Wil je het allemaal echt zien, dan kun je bij

ten en andere dieren. Ook krijgen we helaas

Schoonheidssalon het Zentrum in de Stations-

steeds vaker te maken met hoosbuien. Verste-

straat gaan kijken naar haar sidetable met pro-

ning vermindert de doorlaatbaarheid van de

ducten. Verder staat de kraam van By Kaat life-

bodem voor water. Tijdens hoosbuien zorgt ver-

style and gifts op markten en braderieën zoals

stening voor de versnelde afvoer van regenwa-

op de Ibiza-markt op de Langspier op 10 juni.

ter. Dat leidt weer tot overbelasting van het riool.
Meer groen in de tuin helpt eveneens hittestress

Tijdens de Boxtel Oost Dag trof ik Karin Dorres-

Reiki

te voorkomen tijdens warmere en drogere pe-

tijn al eens achter een kraam vol leuke cadeau-

Karin houdt niet van stilzitten en is reikicursus-

rioden. Sinds de ondertekening van de deelna-

artikelen. In 2013 opende ze haar webwinkel By

sen gaan volgen. Inmiddels is er dus meer bij ge-

meovereenkomst zijn enthousiaste vrijwilligers

Kaat lifestyle and gifts voor vrienden en beken-

komen. Boven is een mooie kamer ingericht voor

aan de slag gegaan om te kijken welke acties

den. Dit liep zo goed dat ze er graag haar admi-

reikibehandelingen. Ook daar kun je afspraken

binnen onze gemeente mogelijk zijn, zoals: lever

nistratieve baan voor inwisselde. Ook klanten die

voor maken (via de website). Reiki geeft rust en

een tegel in voor een tuinplant.

grotere bestellingen plaatsten, vonden al snel

geeft verlichting bij lichamelijke en geestelijke

haar winkeltje.

klachten. Veel mensen hebben daar baat bij.

Voor meer informatie: communicatie@mijnge-

“Zelf krijg ik veel energie door mijn werk en de

meentedichtbij.nl/(0411) 65 59 11

Alles naar wens

contacten op de braderieën,” vertelt Karin. “Ik

Gestart met het maken en verkopen van sie-

heb nog veel plannen voor de toekomst.”

raden, levert ze nu ook cadeautjes voor aller-

www.bykaatlifestyleandgifts.nl

lei gelegenheden, met teksten die naar wens
aangepast kunnen worden. Met een speciaal
snijapparaat kan ze teksten uit diverse materia-

Elke dinsdag is er bloemschikken bij
Dagcentrum De Werf. Onder toezicht
van vrijwilligster Berdien van Roosmalen en begeleidster Lilian van
Veen worden door de cliënten bloemstukjes gemaakt die daarna op de tafels in de zaal worden gezet..

Bart Jansen

Ondernemer in de wijk: Karin Dorrestijn

Nog veel plannen
voor de toekomst”

Gunnen
“Het moet je ook gegund worden”, aldus Marion. “Het is natuurlijk zo dat het publiek bereid
moet zijn om goederen bij ons af te leveren
die vervolgens ook verkocht moeten kunnen
worden.” Wat dat betreft gaat het goed, want
de klantenkring blijft groeien. En om de drie
weken wordt de winkel met alle artikelen opnieuw ingericht en krijgt dan een nieuw interieur.

Bloemschikken

Wauda Maas

Brede Scholen Boxtel bestaat
deze zomer vijftien jaar.
Dat wordt gevierd met de theatervoorstelling ‘Wat een hoed met je doet’. Door
Theater Sjapoo. Op woensdag 6 juni van
15.15-17.30 uur in de aula van Brede School
De Wilgenbroek. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen zich opgeven
via directie@bredescholenboxtel.nl.

Minder vlees – een avond
over de worsteling
Het thema van de Duurzame Week 2018 is Minder
Vlees. We richten ons hoofdzakelijk op het stimuleren van minder vlees eten en als bijzaak minder
zuivel eten. Beide doelen als hoofdzaak inbrengen
in de Duurzame Week kan een brug te ver zijn voor
veel mensen. Behalve op klimaatverandering richten we ons op meer dierenwelzijn, minder stankoverlast, minder afval, minder ziektes en meer
voedselveiligheid. Minder vlees eten raakt door
allerlei informatie al steeds meer in zwang.
Op vrijdag 8 juni is een laagdrempelige avond over
Minder Vlees in De Rots. De grote zaal van 20.00 tot
22.00. Gratis toegang. 19.30 zaal open.
Er zijn onder meer drie korte lezingen gevolgd
door discussies.
• Carlijn van der Kallen, student medische biologie. Kun je gezond eten zonder vlees?
•
Alice Bremmer, geestelijk verzorger. Ik sluit
compromissen in het gezin
• Dirk Struycken, zangpedagoog en dirigent. Koken zonder vlees, maar niet zonder opmerkingen thuis

3
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Ramadan-project
Vanaf 2013 kwamen er (vooral vanuit de wijk

zeventig jongeren aan deel. Activiteiten wer-

vorig jaar. Wel hebben zich meer vrijwilligers

Boxtel Oost) bij de politie met regelmaat meldin-

den positief ontvangen door de doelgroep en

gemeld voor de uitvoering van de activiteiten.

gen van overlast binnen tijdens de ramadan-pe-

al na de eerste week is er geen sprake meer van

Halverwege de ramadan wordt er een iftar ge-

riode. In 2017 pakten twee stagiaires Buurtsport-

overlast in de wijk. Vanuit de gemeente werd de

organiseerd in samenspraak met mensen van de

werk, Mohammed Kissami en Soufiane Yousfi, het

waardering uitgesproken door beide initiatief-

Turkse en Marokkaanse moskee. Het zou mooi

initiatief op voor het ramadan-project. In samen-

nemers een baan van twaalf uur per week aan te

zijn als er mensen van allerlei culturen aanslui-

spraak met gemeente, politie en jongerenwerk

bieden. Sinds 1 juli zijn zij in dienst van de Stich-

ten, dus ook omwonenden zijn van harte wel-

en onder leiding van hun stagebegeleider van

ting Brede Scholen Boxtel en werkzaam voor het

kom.

Buurtsport Boxtel werd een actieplan en draai-

onderdeel Buurtsport.

De iftar is op donderdag 31 mei in de aula van

boek vormgegeven. Het gevolg hiervan was dat

In de zomer van 2018 krijgt dit project dan ook

De Wilgenbroek. De inloop is vanaf 21.30 uur. Na

tijdens de ramadan van vorige jaar van dinsdag

een vervolg. Wederom worden op vier avonden

een welkomstwoord door burgemeester Mark

tot en met vrijdag activiteiten werden georga-

in de week activiteiten georganiseerd. Te denken

Buijs wordt er gezamenlijk gegeten. Vervolgens

niseerd in de Brede School De Wilgenbroek. De

valt aan voetballen, fitnessen en gamen, maar

is er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de

activiteiten vonden plaats tussen 22.30 en 03.00

ook is er de mogelijkheid om film te kijken of

verschillende activiteiten.

uur. Per nacht namen er tussen de veertig en

te ‘chillen’. Dagen en tijden blijven hetzelfde als

Winkelcentrum Oosterhof
We hebben een onrustige periode achter de
rug met de verkiezingen en de eventuele verplaatsing van de Aldi naar het pand van de
sportschool 040 FIT.
Voor de verkiezingen hebben we een enquête
gehouden in ons winkelcentrum: meer dan negentig procent van de ondervraagden gaf aan
vóór een verbouwing van Oosterhof te zijn!
Ook alle politieke partijen hebben we voor de
verkiezingen nogmaals gevraagd naar hun
standpunt betreffende winkelcentrum Oosterhof en ze hebben allemaal positief gereageerd.
Inmiddels is het overleg met Vereniging van
Eigenaren en gemeente Boxtel weer opgestart.
Het is afwachten voor ons als winkeliers wat de
vervolgstappen zullen zijn.
Afwachten willen wij niet doen richting onze

klanten op Oosterhof, daarom hadden we een
zeer leuke paasactiviteit georganiseerd in het
winkelcentrum. Kinderen werden geschminkt,
er waren kleurplaten en ook de paashaas was
aanwezig. Tevens hebben we een aantal leuke
ideeën voor komende activiteiten in ons winkelcentrum. Ook op Facebook zijn we actiever dan
ooit tevoren, bezoek eens onze Facebookpagina
winkelcentrum Oosterhof.
Natuurlijk blijven we doorgaan met onze Oosterhof Prijzenexplosie. Iedere maand doen er
ontzettend veel klanten mee aan deze actie.
Let goed op wanneer de verzameltonnen in het
winkelcentrum staan, voorzie dan iedere kassabon van naam en telefoonnummer en maak
kans op leuke prijzen.
Graag tot ziens!

De biodiversiteit een handje helpen. Op gemeentegrond kunnen inwoners een veldje
-struiken. De financiering komt van Het Groene
Woud, gemeente en Stichting Wijkorgaan Boxtel
Oost. Ook de werkgroepen Transitie Boxtel en
Eetbaar Boxtel, die het project coördineren, geven een bijdrage.
Het doel is zevenduizend bollen en honderd
eetbare planten uit te zetten. Dit omdat de biodiversiteit flink is achteruitgegaan – insecten,
bijen, vogels en vlinders vinden steeds moeilijker voedsel. In de laatste 28 jaar is 75 procent
van de insecten verdwenen.
1. Er komen 2.500 krokusbollen die worden
verdeeld over twee locaties in Oost. Een groep
meentegrond, moet een aanvraag doen vóór
10 juni. Het gaat om circa vijftig vierkante meter.
De geleverde bollen zijn geteeld zonder bestrijdingsmiddelen.

Hondenspeelveld Hoogheem

2. Fruitbomen en –struiken kunnen aangevraagd

Op 14 april was het dan eindelijk zover: de offici-

worden voor plaatsing op gemeentegrond. De

ële opening van het hondenspeelveld bij Hoog-

bloeiende struiken zijn goed voor insecten en

heem door wijkwethouder Maruška Lestrade en

het fruit is lekker om te eten. De keuze is vrij: een

Leny van Kroonenburg vond plaats namens de

eigen combinatie van bijvoorbeeld laagstam ap-

werkgroep Hondenspeelveld Hoogheem. Er was

pel- of perenbomen, frambozen, rode en zwarte

veel belangstelling van buurtbewoners met én
zonder hond. De werkgroep had de opening pri-

een aparte ingang; een gedeelte uitlaatveld en

ma verzorgd met koffie en koek voor de baasjes

een gedeelte speelveld. Wat vindt u van dit idee?

en lekkers voor de honden. Met het speelveld is

Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie en sug-

de buurt weer een ontmoetingspunt rijker!

gesties. U kunt hiervoor contact opnemen met

Gemeente en werkgroep hebben afspraken ge-

Maddy Kahlé, via (0411) 684892 of 06-40374595,

maakt over het openen en sluiten van het speel-

of Mariëtte van de Sande via e-mail Mariettevds-

veld, het schoonhouden en de gedragsregels die

ande@home.nl

duidelijk op een bord bij de ingang zijn aangegeven. Honden kunnen hun behoefte doen op het

Hebt u ook een initiatief dat de leefbaarheid en

naastgelegen uitlaatveld (met aanlijnplicht).

sociale binding in de wijk ten goede komt en wilt
u samen met uw buurtgenoten een steentje bij-

Hondenspeelveld Maastrichtsestraat

dragen aan het realiseren daarvan? Leg dit initi-

Twee hondenbezitters in de omgeving van het

atief dan voor aan de wijkmakelaar door dit aan

hondentoilet tegenover basisschool De Vorsen-

te melden op www.wijwerkenmee.nl

poel hebben ook plannen voor een honden-

Samen met u gaan we bekijken wat de moge-

speelveldje: “Wij hondenbezitters, wonende in

lijkheden zijn.

de omgeving van het hondentoilet tegenover
basisschool de Vorsenpoel, zijn blij met deze

Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde

voorziening. Omdat onze honden er ook spe-

en Boxtel Oost:

len en rennen, hebben wij het idee om er een

h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost
Jan de Vreede, voorzitter
Oosterhof 16
5283 BV Boxtel.
info@boxtel-oost.nl
www.boxtel-oost.nl
Woonstichting St. Joseph
Sandra Biemans,
wijkconsulent 0411 659 107
sandra.biemans@sintjoseph.nl
Inge Huisman,
adviseur communicatie & onderzoek
inge.huisman@sintjoseph.nl
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@sintjoseph.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

bloembollen planten evenals fruitbomen en

buren die bollen wil planten op een stuk ge-

Berichten van de
wijkmakelaar

gescheiden ruimte van te maken met elk

Bollen en bessen voor de
biodiversiteit

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

bessen. Ook vóór 10 juni aanvragen en even
met de omwonenden afstemmen.
Uw aanvraag moet naar David Andreae van Transitie Boxtel (ttboxtel@gmail.com, tel. 677597). De
plek op gemeentegrond kan een grasveld zijn,
een berm, een plantsoen. De planten en bollen
worden in de herfst geleverd.
Transitie Boxtel -

David Andreae (ttboxtel@

gmail.com, tel. 677597)
Han Goossens (jmgoossens@kpnmail.nl, tel.
671335)

Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 655910
ContourdeTwern
Karin van Ditmars
Opbouwwerk
0411 655899
06 1901804
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

colofon

Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting St. Joseph, gemeente Boxtel en
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