Creatief van dichtbij: Yinthe Brandwijk
Afgelopen jaar stond Yinthe (10) regelmatig in de krant met lovende artikelen over haar zelfgeschreven boek. Samen met haar oma Ineke
Platel maakte ze “Amanda Mae op zoek naar het Niets”. Een heus boek met een spannend verhaal van wel 116 pagina’s, met prachtige platen.
Tijd om deze jonge inwoonster van Boxtel Oost ook eens te interviewen voor de Wijkkrant.

Amanda Mae zich voelt,” vindt Yinthe. “Want eigenlijk ben ik zelf in die rol gekropen.”
Niet alleen thuis achter de computer is het boek
tot stand gekomen, maar ook in het bos. Yinthe:
“Daar zijn we verschillende keren naartoe geweest om inspiratie op te doen. En als ik af en
toe niet meer wist hoe het verhaal verder moest,
had oma wel een idee.” Het kwam ook wel eens
voor dat ze een heel stuk geschreven hadden
en achteraf bedachten dat het toch niet goed
genoeg was. Dan begonnen ze weer opnieuw.

Van Yinthes moeder Eefke, oma Ineke en
vriendinnetje Tessa hoor ik hoe het boek tot
stand is gekomen. Samen met haar broertje
en twee neefjes is Yinthe vaak bij opa Theo
en oma Ineke. Terwijl de jongens meestal samen stoeien, wilde Yinthe graag iets met oma
doen. Toen ze klein was, bedacht ze al verhaaltjes waar ze stickers bij plakte. Dus waren ze
het er snel over eens dat het leuk zou zijn om
samen aan een verhaal te gaan werken. Welke
vorm was in het begin nog niet duidelijk. Elke
donderdagmiddag, maar soms ook op zater-

dag hebben ze negen maanden lang samen aan
het verhaal en de kleurige platen gewerkt.
Fantasieverhaal
Yinthe heeft al veel boeken gelezen, vaak fantasieverhalen. Dus dat het een fantasieverhaal
moest worden werd al snel duidelijk. De hoofdpersoon heet Amanda Mae die op reis gaat en
onderweg geholpen wordt door fantasiedieren
die haar helpen het pad te vinden om een wereld te redden van het allesvernietigende Niets.
“Het was best gemakkelijk om te weten hoe

Helpende handen
Opa Theo heeft van alle losse velletjes en tekeningen het boek gemaakt en Yinthes mama
heeft de teksten gecontroleerd. Met haar vriendin Tessa had ze het nooit over de inhoud van
het verhaal, want dat was een geheim van oma
Ineke en Yinthe.
De presentatie van het boek in de bibliotheek
aan het begin van de kinderboekenweek was
erg leuk. Yinthe mocht het eerste boek aan wethouder Marusjka Lestrade geven en er een stuk
uit voorlezen.
Amanda Mae is te koop bij Bruna en te leen bij
de bibliotheek. Je moet dan zoeken bij de B van
Brandwijk!
Wauda Maas
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Buurtverbinders
Naastebuur
We zijn al enige tijd actief als buurtverbinders, zowel offline als online. Het aantal
volgers op de site groeit gestaag. Achter de
schermen werken de buurtverbinders aan
het aantrekkelijker maken van de site. En ze
geven meer bekendheid aan de buurtverbindersfaciliteiten.
We hebben de site van Naastebuur uitgebreid met een participatieprogramma. Het
participatieprogramma geeft iedereen
die is ingeschreven op de site naastebuur.
nl de mogelijkheid te reageren op een
project(je). Zo kun je bijvoorbeeld het enthousiasme voor een idee voor een moestuin in je eigen buurt, gemakkelijk inventariseren via de participatiepagina op de site.
Als deelnemer kun je de reacties volgen en
zien of er genoeg animo is.
Heb je een idee voor een project(je) in eigen buurt? Schrijf je in op naastebuur.nl
en plaats het project op de participatiepagina. Hulp nodig? Vraag het aan een van
de buurtverbinders via info@naastebuur.nl
en/of pierre.naastebuur@gemail.com.
We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers
uit Boxtel Oost die willen helpen als buurtverbinder in Oost. Dit kan variëren van
ondersteuning tot een volledige taak als
buurtverbinder, met de mogelijkheid om
een training te volgen.
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Ondernemer in de wijk - Gaby van Erp
“Ik neem de tijd voor iedereen.”
Gaby van Erp kwam vanwege iemand met
ADHD in haar directe omgeving in aanraking
met de begrippen ‘beelddenken’ en de ‘Davismethode’.
Beelddenkers
Mensen met dyslexie, discalculatie, ADHD en
hoogbegaafdheid blijken beelddenkers te zijn
en de zogenaamde Davis-methode is een therapie om deze problemen te behandelen. Ron
Davis is de grondlegger van deze methode die
hij ontwikkelde nadat hij ontdekte dat deze
mensen hun hersenen op een andere manier
gebruiken. Gaby raakte er zo geïnteresseerd in
dat ze ongeveer een jaar geleden, na een op-

leiding gevolgd te hebben, is begonnen met
haar praktijk Opgebloeid, waarin ze cliënten met
deze problemen helpt.
Beeldenkers zijn mensen die de wereld ervaren
met al hun zintuigen en denken in bewegende
beelden, geuren en kleuren. Eigenlijk is dat een
talent, maar het kan ook voor problemen zorgen
op het gebied van lezen, rekenen, spellen, concentratie, communicatie of gedrag en emoties.
“Dit kan verwarrend en heel frustrerend zijn en
vaak leidt het ook tot een laag gevoel van eigenwaarde en stress,” aldus Gaby.
Balans
Gaby begint de therapie met een intakegesprek
waarin de cliënt voor zichzelf een doel bepaalt
waaraan hij wil werken. Tijdens de therapie

wordt gebruikgemaakt van klei omdat creativiteit een belangrijk onderdeel is van het
leerproces van beelddenkers. Gaby: “Door
middel van de Davis-technieken leren ze om
hun aandacht ontspannen op iets te richten
en ze komen weer in balans. Van daaruit kijken we naar wat er moeilijk gaat en lossen
we de verwarring op. Zo ontdekken ze hun
eigen manier van leren en vervolgens leren ze
daarop te vertrouwen. Eigenlijk leert men hoe
men zelf denkt.”
Opgebloeid
Praktijk voor Davis Counseling
www.opgebloeid.nl
Bart Jansen

Groot onderhoud: een andere aanpak
Het groot onderhoud aan 27 woningen aan
De Beukums, De Linnenbleker en De Pellenwever is in volle gang. De laatste woning is in
april af. De woningen zijn van Woonstichting St.
Joseph. De aannemer is KnaapenGroep. En die
heeft een bijzondere aanpak!
Keuzes, keuzes, keuzes!
Van tevoren organiseerde St. Joseph samen
met KnaapenGroep een bewonersavond in de
kinderboerderij. Die werd druk bezocht! “Jullie
doen het top!” was een van de reacties. “Wat
goed dat iedereen zijn woordje kon doen,”
vond een ander. Bewoners kozen die avond
unaniem voor een seniorenslot met een driepuntsluiting.
Er zijn ook veel individuele keuzes voor keuken,
badkamer en toilet en voor het type en de kleur
van de voordeuren en de kleur van de kozijnen
van de draairamen. Verder konden huurders
kiezen voor zonnepanelen. Goed voor de betaalbaarheid! Dit gebeurt er allemaal aan de
buitenkant:

Over mijn Huis en EHBO
In het project werken de uitvoerders met het
onlinesysteem ‘Over mijn Huis’ van Knaapen-

Groep. Bewoners ontvangen hun persoonlijke
informatie op het moment dat het voor hen relevant is via het medium van hun keuze. Want
sommige bewoners lezen liever een brief, anderen ontvangen liever een e-mail of sms. Bewoners kunnen contactpersonen opgeven die
de informatie ook ontvangen, zodat die kunnen meekijken en helpen. Twee weken voor de
start bezocht/bezoekt een bewonersbegeleider elke bewoner. Die kreeg/krijgt een EHBOkoffer: Eerste Hulp Bij Onderhoud! Met daarin
een afvinklijst ter voorbereiding, afdekplastic
om meubels stofvrij te houden, oordopjes en
een persoonlijke scheurkalender waarin per
dag staat welke werkzaamheden we uitvoeren.
Opa Pieter gaat naar school
Op woensdag 1 februari bezocht ‘opa Pieter’
van KnaapenGroep basisschool De Beemden.
En natuurlijk was St. Joseph daar ook bij. Want
St. Joseph en KnaapenGroep zijn in de wijk aan
het werk en dan komt er ook bouwverkeer.
En ze plaatsen steigers. De uitvoerders wezen
kinderen op de gevaren. Waarom ze niet op
de steiger of op containers moeten klimmen
en waarom ze moeten uitkijken voor grote
vrachtwagens. ‘Waarom renoveert St. Joseph,
waarom maakt ze de woningen energievriendelijk en hoe doet ze dat?’
Bouwplaats en overlast
De bouwplaats is op het parkeerterrein naast
De Pellenwever 31. Daar is ook een tijdelijke
doucheruimte voor de bewoners die een nieuwe badkamer krijgen. Tijdens het opknappen
van de woningen komt er bouwverkeer in de
wijk. Woont u in de buurt? Dan kan het zijn dat
u soms even moet wachten totdat u de straat
uit kunt rijden. Ook slaan we materiaal op in de
wijk. Hierdoor zijn er minder parkeerplaatsen.
St. Joseph en KnaapenGroep doen hun best
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wijzen uit Oost: Marja van Hummel
Met een zakje vol doppen ga ik een bezoek brengen aan Marja van Hummel. Zij spaart doppen
ten behoeve van een basisopleiding voor geleidehonden. Daarover verderop in dit artikel meer.
Maar dat is niet alles! Via het KNGF Geleidehonden heeft ze een pup in huis. Skye is inmiddels
acht maanden oud, een kruising tussen een oudDuitse herder en golden retriever. “In eerste instantie is het de bedoeling dat deze hond een
opleiding krijgt als blindegeleidehond,” vertelt
Marja. “Maar het kan ook zijn dat straks blijkt dat
hij geschikter is als hulp/assistentiehond of als
buddy bij autisme, PTSS (Post traumatisch stress
syndroom) of alzheimer.”
Pleeggezinnen
Het KNGF is altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Voor Marja en haar gezin is dit al de
negende hond, nadat in 2005 hun eigen hond
op hoge leeftijd stierf. “Het lijkt misschien erg
om na een jaar afscheid te moeten nemen van
een hond, maar in de praktijk valt het mee,” licht
Marja toe. “Als je ziet hoe blij de nieuwe eigenaar
is met de hond en wat een vrijheid het kan brengen, dan ben je trots. Dat maakt het gemis goed.”
Elk nieuw pleeggezin krijgt eerst een intakegesprek om te kijken of je geschikt bent, vervolgens krijg je, voordat de puppy bij je komt,
instructies in de vorm van een boek, cd-rom en
computerprogramma. Als je een keer weg wilt,
zonder hond, kunnen er logeeradressen geregeld worden.
Niet geschikt
Is de hond totaal niet geschikt of door een medische oorzaak ongeschikt om hulphond te
worden, dan is er een wachtlijst van mensen
die graag een hond willen adopteren, maar het
gastgezin heeft altijd de eerste keus. “Een van
de inmiddels negen honden die bij ons in huis
was, had last van wagenziekte,” legt Marja uit.
“Die was niet geschikt als blindegeleidehond en
woont nu als buddy bij dementerende ouderen.”

Opleiding
De opleiding van een hond duurt zes tot acht
maanden. De basisopleiding die bij vrijwilligers
thuis gebeurt, kost ruim zesduizend euro. Van
pup tot pensionering bedragen de kosten 35.000
euro. Ongeveer 180 honden starten jaarlijks met
de opleiding. Eén op de drie is niet geschikt en
krijgt een andere training, want blindegeleidehonden moeten zeer geconcentreerd zijn. Niet
iedere hond is hier geschikt voor. Het zijn echte
werkhonden. Als de hond aan de riem is, mag hij
niet spelen met andere honden. Marja:“Het is erg
vervelend als loslopende honden (waar ze niet
los mogen) dan komen snuffelen. Niet aaien of
aanhalen, óók als hij géén jasje aanheeft en de
eigenaar dat aangeeft.”

Doppen
Met de inzameling van doppen draagt Marja financieel bij aan de basisopleiding van de honden. Schone doppen leveren op dit moment
vijftien cent per kilo op. Volle zakken moeten
in Tilburg ingeleverd worden. Hiervoor is Marja
nog op zoek naar een vrijwilliger die af en toe
de zakken wil wegbrengen. Dus rij je regelmatig
naar Tilburg en ben je bereid wat zakken mee te
nemen, laat het dan weten. Ook doppen blijven
welkom.
Info over doppen: molifantje@home.nl
Wauda Maas

Afvalscheiding Hoogheem: Pret met PET

Volop activiteiten op de kinderboerderij

Zoals bekend hanteert de gemeente Boxtel,
het diftarsysteem (gedifferentieerde tariefberekening) bij de afvalscheiding. Bij de flats van
Hoogheem blijkt dit echter niet het geval te zijn.
Om dit toch te realiseren heeft het bestuur van
de Huurders Vereniging Hoogheem het initiatief
genomen een project te ontwerpen voor een zo
goed mogelijk afvalscheidingsysteem.

Het afgelopen jaar hebben we van velen sponsoring mogen ontvangen, uit de lege flessenactie bij de Jumbo, van de actie Boxtelaartjes,
Keurslager van den Eijnden, de Rabobank, Albert Heijn, Klein Kindercentra en de Spelotheek.
Voor het project Dwarsdeelschuur, dat hopelijk
dit jaar start, hebben we al een flink bedrag ontvangen van een voormalige Boxtelse ondernemer.
De sponsoring van de kinderboerderij kent
soms bijzondere vormen: vorig jaar is Marleen
Joosten overleden. Zij kwam regelmatig bij de
kinderboerderij om met haar kleinzoon Floris
naar de dieren te kijken en om honing en eieren
te kopen. Als wens bij haar afscheid heeft zij in
plaats van bloemen een bijdrage gevraagd voor
de kinderboerderij en de wensambulance. We
zijn zeer vereerd met deze bijzondere bijdrage.
Haar dochter heeft het bedrag 195 euro persoonlijk aan ons overgedragen en we hebben
haar toegezegd dat we over de besteding ervan
met haar in contact blijven.

Voor een uitleg wat betreft dit project is de wijkkrant door het bestuur uitgenodigd bij Rita van
Berkel (penningmeester) thuis, waar ook Guus
Eltink (voorzitter) en Ad Dankers (lid van de bewonersvereniging) aanwezig waren.
Om dit project te realiseren was het eerst van
belang te bepalen wat de afvalstromen zouden
moeten zijn. Hierbij is alle denkbare afval meegenomen, namelijk: plastic, metaal en drinkpakken; ijzer, batterijen en afgeschreven elektra en
electronica; papier; kleding; glas; restafval.
De gemeente draagt zorg voor de afvoer van het
plastic en het restafval. De rest wordt in eigen
beheer geregeld. Daarvoor wordt een bescheiden vergoeding ontvangen die ten goede komt
aan de huurdersvereniging.
Het doel van het plan is natuurlijk in de eerste
plaats het belang van het milieu, maar omdat
deze afvalscheiding grotendeels geregeld wordt
door de bewoners van Hoogheem zelf is het ook
de bedoeling dat de afvalstoffenheffing op termijn voor hen wordt verlaagd.
De gemeente bleek ontvankelijk voor
het project, temeer omdat dit een ver-

laging van de hoeveelheid restafval tot gevolg
zou hebben. Daarop werd besloten Hoogheem in de plasticroute mee te nemen.
De voorbereiding van het project heeft zes
maanden in beslag genomen en loopt op
het moment van dit schrijven ongeveer een
maand. Guus: “Tegen de verwachting in is het
al een doorslaand succes. De resultaten zijn
al zichtbaar en het is zelfs nu al zo dat er een
tweede plasticroute komt!”
“Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de perfecte samenwerking met de Woonstichting St. Joseph en de Gemeente Boxtel”,
aldus Guus. “Ook onze wijkambtenaar Hans
Mols heeft hieraan een belangrijke bijdrage
geleverd! Op dit moment loopt alles als een
tierelier en we zijn allemaal tevreden!”
www.hoogheem.nl
Bart Jansen

Positieve impulsen
Ondanks een stevige bestuurlijke tegenvaller
bracht 2016 veel moois. De nieuwe keuken en
het invalidentoilet zijn klaar en voor honderd
procent gesponsord.
Wat betreft het eetkamerproject is het nog niet
gelukt om de senioren naar de boerderij te halen. De gesprekken hierover zijn gaande. Verder
ligt de projectbeschrijving van de renovatie van
de educatieruimte binnenkort voor iedereen ter
inzage in de huiskamer.

Ook hopen we dit jaar een dwarsdeelschuur
op het terrein te plaatsen. De gemeente Boxtel
heeft al een financiële toezegging gedaan. Veel
hangt af van de beschikbaarheid van een schuur
van de stichting Brabantse Boerderij – met de
juiste maatvoering, passend bij de boerderij.
Digitale informatie
Op verschillende plaatsen op de kinderboerderij zijn QR-codes opgehangen – een bepaalde
vorm van blokjescodes. Door de QR-code te
scannen met de Quick Scan-app op je smartphone word je naar de website van de kinderboerderij gebracht, waar je meer informatie over een
bepaald onderwerp te zien krijgt. Bijvoorbeeld
over de dieren of de kinderboerderij.
NLdoet
Op 10 en 11 maart organiseert het Oranje Fonds
weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. De kinderboerderij heeft het project
voor het opknappen van het eendenverblijf bij
het Oranje Fonds aangemeld. Deze heeft de aanvraag gehonoreerd met 400 euro. Drie vrijwilligers hebben zich al aangemeld. Wie volgt? De
kinderboerderij zorgt voor koffie, thee en lunch.
Jantje Beton
Jantje Beton komt al vijftig jaar op voor het recht
van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij
buiten te spelen. De kinderboerderij gaat meedoen aan deze actie en krijgt 50 procent van de
collecteopbrengst. Wij komen met de collectebus bij u langs.

Oosterhof: een goed koop centrum
In de vorige wijkkrant hebben we al geschreven over de renovatie en uitbreiding waar iedereen op zit te wachten. Inmiddels hebben
er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen
ondernemers, pandeigenaren, gemeente en
omwonenden.
Belangrijk in dit proces is het overleg met de
omwonenden. Deze omwonenden hebben
een klankbordgroep samengesteld. Met deze
klankbordgroep is gesproken over de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum.
Iedereen is het eens dat het winkelcentrum
aan de normen van deze tijd aangepast moet
worden. Omwonenden worden betrokken in
de plannen van de projectontwikkelaar. Onderwerpen zijn onder andere parkeren, verkeersveiligheid, uitbreiding en woongenot. De
op- en aanmerkingen van de klankbordgroep
worden door de projectontwikkelaar meegenomen naar de gemeente en de pandeigenaren van het winkelcentrum. Dit alles om een
zo goed mogelijk winkelcentrum te kunnen
bouwen waar we de consument zo optimaal
mogelijk kunnen bedienen.
Verbeterpunten
Met negen winkeliers en 150 vaste en losse
medewerkers proberen we het voor de consument zo aangenaam mogelijk te maken.
Los van de renovatie zijn er misschien nog
andere zaken waar u zich als consument aan
ergert of stoort, of ziet uw verbeterpunten
die niets met de renovatie te maken hebben
en waar wij misschien niet aan denken of aan
toekomen. Ergernissen of ongemakken waaraan we op korte termijn of misschien wel met
eenvoudige middelen wat kunnen doen.
Graag zouden wij die van u horen en dan
kunnen wij daar misschien wat mee. Het mag
overal over gaan. We horen het graag. Zet uw
verbeterpunt(en) of klacht(en) op papier en
geef het af bij uw DA drogisterij of bij Dobey
dierenspeciaalzaak. Het kan ook via de mail:
info@dobey.nl of boxtel@davandenbiggelaar.
nl
We bespreken het met onze collega’s en hopen zo het winkelplezier voor iedereen te vergroten.
Winkeliers Oosterhof

BIN voor veiligheid en leefbaarheid
Het BIN (Buurt Informatie Netwerk) is een samenwerkingverband tussen gemeente, politie,
en burgers en is bedoeld om de veiligheid en
leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Ook in
Boxtel Oost. Wijkbewoners helpen daarbij door
BIN-lid te worden. Een BINcoördinator (kortweg
BINco) krijgt relevante informatie van politie en
gemeente. Deze BINco stuurt de informatie per
e-mail door naar de BIN-leden in de vorm van
een BIN-bericht. BIN-leden kunnen per mail op
deze berichten reageren. De BINco stuurt het
antwoord dan door naar de politie en/of gemeente.
Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente
op deze eenvoudige manier informatie met
elkaar uitwisselen, kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Daardoor neemt de criminaliteit af, en wijkbewoners
worden bij het werk van de politie en gemeente
betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en
veiliger buurt!
Info: www.binboxtel.nl

Ad Coffa, Beweegtuin voor ouderen
In het najaar fietste ik langs de kinderboerderij en zag een grote groep mensen sporten op
het veldje ernaast. In een kring stonden ze om
Ad Coffa heen allerlei oefeningen te doen. Tijd
om eens een afspraak te maken voor een interview.
Nadat zijn moeder, voor wie hij jaren voor
gezorgd heeft, in 2015 overleed, is Ad via
ContourdeTwern op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk voor meer contact buiten de deur.
Toen de beweegtuin ter sprake kwam, bleek er
een goede match te zijn.

-Vrije bewegingsuitvoering op het veldKorte geschiedenis
De Boxtelse gerontoloog Diny Stolvoort heeft
de afgelopen jaren haar schouders eronder
gezet om een beweegtuin voor ouderen bij de
kinderboerderij te realiseren. Met een budget
erbij van de gemeente om het goed op te zetten – met begeleiding van fysiotherapeuten.
Maar het is wel de bedoeling dat het in de toekomst door vrijwilligers overgenomen wordt.

Oefeningen
Ad is altijd sportief geweest. In 1967 begon hij
met taekwondo, destijds een nieuwe tak van
sport. Hij pikte het snel op en in 1971 haalde hij
de zwarte band. Voor iemand met zoveel ambitie
was de stap van assistent naar leraar niet groot.
“Het fijne aan taekwondo is dat je altijd start met
basisgymnastiekoefeningen. Alle spieren in je lichaam worden getraind en het is voor iedereen
geschikt. Het is niet zwaar, je bouwt het langzaam op waardoor het ook voor ouderen zeer
geschikt is” legt Ad uit. “ Het lijkt wel op de ochtendgymnastiek op de televisie met Olga Commandeur. Alleen krijg je bij mij je meer persoonlijke ondersteuning en wordt het tempo aan de
groep aangepast.”
Een halfuur rekken en strekken met Ad, daarna
wordt het overgenomen door een fysiotherapeut die iedereen begeleidt tijdens het trainen
aan en op de apparaten. Na afloop drinken ze samen gezellig koffie bij de kinderboerderij.
Meetrainen
Op maandag- en donderdagochtend om 10.30
uur kan bij goed weer getraind worden op het
veld naast de kinderboerderij. Bij slecht weer en
winterkou staat de deur open van de sportzaal in
Brede School De Wilgenbroek.
De groep op maandag is inmiddels erg groot. Op
donderdag zijn belangstellenden welkom om
aan te sluiten. De leeftijd van de deelnemende
dames en heren varieert van zestig tot ruim negentig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Uitleg en begeleiding bij fysio apparatuur tbc
spierversterking,

Ria Schraverus
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Initiatieven die bijdragen aan ontmoeting, ondersteuning en verbinding? Geef ze door!
Inwoners of instanties met een goed initiatief
voor de samenleving kunnen op ondersteuning
rekenen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld
aan initiatieven en voorzieningen die bijdragen
aan het langer zelfstandig thuis kunnen wonen
en het ontlasten van mantelzorgers.
Dit jaar reserveert de gemeente een bedrag
van € 75.000 voor de zgn. ‘zorgpilots’ in de wijk.
Het gaat hier om initiatieven op het gebied
van jeugd, de WMO, Participatiewet, gezondheidszorg en ouderenzorg. Hiermee wil de gemeente collectieve voorzieningen stimuleren,
voorzieningen die breed gedeeld en gebruikt

kunnen worden en initiatieven van inwoners. Zoals Zorgzaam Boxtel, dagbesteding, wijkeetpunten, activiteiten om ontlasten mantelzorgers te
ontlasten en projecten die uiteindelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van domotica.
Waaraan moet een initiatief tenminste voldoen?
Het initiatief:
• dient een maatschappelijk belang in relatie tot
langer zelfstandig thuis blijven wonen, waarbij de
beoogde resultaten zo concreet mogelijk worden benoemd;
• past binnen de beleidsdoelstellingen van het
sociaal domein;

• steunt op ‘samenredzaamheid’. Bewoners (en
indien nodig instanties) nemen samen de verantwoordelijkheid;
• moet niet leiden tot geld voor ‘stenen’ of exploitatietekorten, tenzij er geen andere optie is
om de betreffende activiteit mogelijk te maken.
De maatschappelijke activiteit is leidend.
Hebt u een goed initiatief dat hierop aansluit?
De wijkmakelaar zal u met de juiste persoon
binnen de gemeente in contact brengen.
Wijkmakelaar Boxtel Oost: Hans Mols, h.mols@
mijngemeentedichtbij.nl
(0411) 655 256 of 06 37 70 82 43

Bekende Boxtelaar Piet Broers
“Tot mijn diensttijd wist ik niet anders dan dat
ik op 22 januari 1936 in Tilburg was geboren.
Via mijn legernummer kwam ik erachter dat
het 21 januari was geweest om vijf minuten
voor middernacht. Mijn ouders redeneerden
dat ik maar enkele minuten jarig zou zijn en
daarom werd 21/22 januari in hun trouwboekje vermeld.
De eerste herinnering aan mijn kindertijd was
dat in de keuken op het potje zat. Ik had zes
zusjes en twee broertjes. We sliepen op de zolder, die in tweeën was gedeeld door gordijnen.
Aan de ene kant sliepen de meisjes, aan de andere kant de drie jongens. Vader en moeder lagen beneden in de voorkamer. We hadden op
zolder alleen kaarslicht en een petroleumlamp.
Voor de oorlog heb ik in het ziekenhuis gelegen met hersenvliesontsteking en longontsteking. Ik lag in een soort lighal onder een afdak
Als mijn moeder op bezoek kwam, mocht ze
niet naar binnen, maar dan stond ze buiten in
de regen. Ik ben toen met een rijtuig van stal-

houderij Marsé thuis gekomen.
In de oorlogstijd was de kerk heel belangrijk, hij
zat elke zondag barstens vol. Kleine kinderen zaten bij elkaar links vooraan. De suisse, een man
met een indrukwekkende sjerp op zijn buik met
de tekst ‘Eerbied in Gods huis’ zorgde voor de
orde. Hij had een stok met een verzwaarde bol
die hij gebruikte om de grootste druktemakers
een tikje op het hoofd te geven.
Eenmaal per jaar kwam de pastoor met zijn kapelaans op huisbezoek, die sigaren en borreltjes
kregen van mijn moeder.
Na de lagere school was het uit met de pret. Ik
ging naar de mulo. In 1962 ben ik voor de kerk
getrouwd met Bep. We verhuisden naar Boxtel en
kregen drie kinderen. Ik solliciteerde bij het postkantoor, moest de eed afleggen en werd aangenomen.
Honderd gulden per maand ging ik verdienen,
plus onregelmatigheidstoeslag en fietsengeld.
Dat was een mooie tijd. Ik kende veel mensen in
Boxtel en ik heb heel wat verhalen aangehoord. Ik
heb er 25 jaar gewerkt van mijn 24e tot mijn 49e.

Toen Bep overleed, veranderde mijn leven. Ik
kwam niet veel meer buiten tot mijn hulp me
meenam naar de beweegtuin tegenover de
kinderboerderij. Daar maakte ik kennis met aardige mensen die me stimuleerden mee te doen.
‘s Zomers probeer ik elke week te gaan, maar ‘s
winters is het me toch te koud. Iedereen gaat nu
naar de Brede School De Wilgenbroek.”
Opgetekend door Ria Schraverus
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Buurtbemiddelaar,
iets voor jou?
We leven met zijn allen in een klein land. Daardoor zijn er héél veel dingen waarmee we elkaar
- soms onbedoeld – het leven zuur kunnen maken. Denk aan geluidsoverlast, stank, ruimtebeslag. Maar ook treiterijen en vernieling zijn geen
uitzondering. Terwijl we allemaal niets liever willen dan wonen in een fijne en prettige leefom-

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

geving.
Elke bewoner kan zelf al een grote bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving in zijn eigen
straat, buurt of wijk. Maar als je nog een stapje
verder wilt gaan, overweeg dan eens of het iets
voor jou is om vrijwillig buurtbemiddelaar te
worden.
Je levert dan een actieve bijdrage aan het oplossen van (beginnende) burenconflicten. Je gaat

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

altijd met tweeën op pad, krijgt een gerichte training en maakt deel uit van een gemotiveerd en
enthousiast team. In overleg met de coördinator
kijk je welke bemiddeling het beste bij jou past.
De een heeft bijvoorbeeld meer affiniteit met
ouderen, de ander heeft in de verslavingszorg
gewerkt.
Ben je 21 jaar of ouder, lijkt het je iets, of wil je
gewoon eerst meer weten?
buurtbemiddelingboxtel@contourdetwern.nl of
0411 655899

Toekomst Wijkkrant Boxtel Oost onduidelijk

Ben jij onze nieuwe
collega?

Vanwege bezuinigingen is het niet zeker of de

ontmoetingsruimte in het gemeentehuis – ik

Zoek je gevarieerd vrijwilligerswerk, houd je van

Wijkkrant Boxtel Oost volgend jaar nog ver-

denk dat daarop bezuinigd kan worden, want

schrijven en/of van fotograferen? Of ben je cre-

schijnt. Het zou jammer zijn als de krant stopt,

er zijn inmiddels genoeg ontmoetingsplekken

atief in het bedenken van onderwerp en ken je

want uit een enquête in 2015 bleek dat 75 pro-

in Boxtel.”

veel mensen in de wijk?

cent van de 375 ondervraagde inwoners van

Dan leren wij je graag kennen. Wij bieden een

Boxtel Oost wil dat de krant blijft.

Mariëtte van Dongen:

gezellige sfeer en veel enthousiasme binnen de

De redactie ging op pad om meningen van le-

“De Wijkkrant Boxtel Oost is een mooi verzorgde

redactie!

zers op te tekenen.

krant waarin onderwerpen staan die een goed

Als je meer info wilt, of je wilt je opgeven: noor-

beeld geven van wat er speelt in de wijk. Ik vind

reigersman@gmail.com

Ineke Platel:

het daarom belangrijk dat deze krant er is. Hij

Graag tot ziens!

“Je ontmoet elkaar al zo weinig. Het zou heel jam-

heeft een toegevoegde waarde voor alle inwo-

De redactie

mer zijn als de krant stopte, want je leest interes-

ners. Ik lees hem elke keer weer met veel plezier

sante dingen die je niet wist van die betreffende

en hoop dat hij zo lang mogelijk blijft verschij-

personen. Zoals iemand die boetseert, of tuinont-

nen!”

werpen maakt. Daar kun je op aanhaken als je ze
tegenkomt.”

Aletta van der Graaf:
“Leuk om te lezen voor de wijkgerichte nieuw-

Rien Steenbakkers:

tjes. Dan weet je een beetje wat er speelt. Je

“Het zou zonde zijn als de krant stopt. Dit is een or-

krijgt een beeld waar de mensen mee bezig zijn

gaan dat mensen met elkaar verbindt. Zo ontstaat

en het is leuk om de gezichten erbij te zien. Dat

er veel herkenning. Er wordt alleen maar bezuinigd

geldt ook voor mensen die in deze wijk werken,

en goede dingen worden afgeschaft. Er is nu een

denk ik.”
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Hartstichting Boxtel zoekt collectanten voor Boxtel Oost
Net als zoveel goededoelenfondsen, is ook de
Hartstichting in Boxtel dringend op zoek naar
nieuwe collectanten.
De collecteweek is van 2 t/m 8 april 2017. De
wijkhoofden van Boxtel Oost (dhr. van Casteren
of dhr. Hoogakker) zorgen dat de materialen
ruim op tijd bij de collectant aanwezig zijn.

Het aantal straten bepaalt u zelf. We hebben ongeveer vijftien collectanten nog nodig in Boxtel
Oost.
Voor meer informatie of om op te geven: hartstichting-boxtel@outlook.com
Jan Coolen, collecte coördinator Hartstichting
Boxtel.

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 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
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