Ouderen Verbinden
Onder deze titel organiseert stichting Ouderen in Regie Boxtel op 17 juni een 55+ Fair in
de Spiegeltent in park Stapelen. De fair begint om 11.00 uur en zal duren tot 18.00 uur.
Als voorzitter van de stichting nodig ik graag
alle senioren van onze wijk uit naar deze bijzondere fair te komen. Tijdens deze fair zal
een groot aantal instanties en organisaties u
informeren over wonen, welzijn en zorg toegespitst op 55-plussers. Onder het motto ‘Samenwerken doe je niet alleen’ proberen we
verbindingen te leggen met u en de onderlinge samenwerking van de diverse instantie te
stimuleren. U wordt natuurlijk ook uitgebreid
geïnformeerd over de ambities en activiteiten

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

Pilot ZorgSamenBuurt Oost wordt uitgebreid

van de Ouderen in Regie, zoals het opzetten
van Kleinschalige Wooninitiatieven, het oprichten van een Zorgcoöperatie en uiteraard
ZorgSamenBuurt Oost.
Naast informatie is er volop gelegenheid om
mensen te ontmoeten en gezellig met elkaar
te luisteren naar diverse muzikale optredens
en te kijken naar demonstraties over bewegen, hulpmiddelen, vervoer en zorg. Dit mag
u niet missen. Tot ziens op 17 juni.
Met hartelijke groet,
Ad van den Brand,
Voorzitter Burgerinitiatief Stichting Ouderen
in Regie Boxtel

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
vernielingen zijn geen uitzondering. Terwijl
we allemaal niets liever willen dan wonen in
een fijne leefomgeving.

30

mei 2017

het kloppend hart van Oost

buurtbemiddelaar te worden.
Je levert dan een actieve bijdrage aan het
oplossen van (beginnende) burenconflicten.
Je gaat altijd met zijn tweeën op pad, je 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 één 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

Het pilot van ZorgSamenBuurt Oost – deze
valt onder de werkgroep van Stichting Ouderen in Regie Boxtel en loopt in de Componistenbuurt in Oost – wordt uitgebreid. Sinds
oktober 2016 is ZorgSamenBuurt Oost actief
bezig met het in contact brengen van senioren die diensten vragen en aanbieden. Een
telefoonteam van vijf vrijwilligers beheert
bij toerbeurt een week lang de ZorgSamenBuurt-telefoon om vragen te beantwoorden
en mensen met elkaar in contact te brengen.
Wederkerigheid
De werkgroep heeft intussen de ervaring dat
het voor senioren gemakkelijker is om diensten
aan te bieden dan om diensten te vragen. Opvallend is dat er gemiddeld meer alleenstaanden
een beroep doen op ondersteuning en hulp.
Daarom hebben de zeven werkgroepsleden alle
326 alleenstaanden in Boxtel Oost die 65 jaar
en ouder zijn benaderd om deel te nemen aan
ZorgSamenBuurt Oost. Deze bewoners zijn door
de leden van de werkgroep persoonlijk aan huis
bezocht waarbij is uitgelegd wat ZorgSamenBuurt inhoudt en op welke wijze men daarvan

gebruik kan maken. Het burgerinitiatief gaat uit
van wederkerigheid, wat inhoudt dat men niet
alleen hulp vraagt maar ook zelf iets aanbiedt.
Bij elkaar op de koffie gaan en met elkaar een
wandelingetje maken of samen naar een eetpunt gaan zijn praktische mogelijkheden die
eenvoudig in praktijk te brengen zijn.
Jongere bewoners
Er hebben zich tot nu toe ongeveer 60 mensen
aangemeld bij het initiatief. Intussen heeft de
werkgroep ook contacten met de senioren van
Hoogheem die mogelijk ook willen aansluiten
bij dit initiatief. De Hoogheem Huiskamer kan
bijvoorbeeld worden ingezet voor ZorgSamenBuurt Oost.Ook jongere bewoners van Boxtel
Oost kunnen hun diensten aanbieden of eventueel gebruikmaken van onderlinge hulp en
dienstverlening.Het initiatief is niet bedoeld
als vervanging van de reguliere hulp vanuit bijvoorbeeld de WMO of van de thuiszorg, daar
blijven professionals verantwoordelijk voor.
Bel of mail voor informatie naar de ZorgSamenBuurt Oost telefoon 06- 30 22 34 24.
zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl

Ondernemer in de wijk: Luc Vroemen
Energieadvies geeft inzicht
Luc Vroemen kwam in Boxtel terecht via zijn
werk bij Van Geel. Inmiddels woont hij er
twintig jaar. Ruim een jaar geleden nam Luc
de grote stap om voor zichzelf te beginnen.
Hij startte Lucius.nu aan de Klompenmaker
in Boxtel Oost. Zijn bedrijf richt zich op het
adviseren en realiseren van duurzame energieoplossingen voor particulieren.
Scan
Lucs werk bestaat uit onderzoek om het energieverbruik te reduceren en zoveel mogelijk
eigen energie op te wekken. In een persoonlijk
gesprek wordt een ‘scan’ van een huis gemaakt.
Daarna wordt bekeken hoe er op een duurzame manier kan worden voldaan aan de benodigde energie voor verwarmen en elektriciteit.
Doel is om het gasverbruik zoveel mogelijk te

reduceren of zelfs geen gas meer te gebruiken.
Er zijn diverse mogelijkheden om de bestaande
gas-cv geheel of gedeeltelijk te vervangen.
Drie manieren
Het bedrijf van Luc maakt onder andere gebruik
van in Nederland gefabriceerde, hoogwaardige
producten. Hiermee kan op drie manieren door
middel van de zon energie worden opgewekt:
-zonnepanelen die op het dak kunnen worden
gelegd.
-zogenaamde indakpanelen die de bestaande
dakpannen vervangen.
-zonnepanelen die bestaan uit twee lagen. Met
de bovenste zichtbare laag wordt elektriciteit
opgewekt. Door de tweede laag loopt een vloeistof waarmee warmte wordt opgewekt die bijvoorbeeld een warmtepomp ondersteunt.
2030
De gemeente Boxtel heeft als doelstelling om in

2030 energie neutraal te zijn. Voor het zover is,
moet er nog veel werk verzet worden.
Luc werkt samen met twee collega-ecomediairs,
Henk Kuipers en Wim Reijnaerts, die veel kennis
hebben van duurzame energieoplossingen. Samen met de gemeente Boxtel wordt bekeken
hoe het verduurzamen van woningen kan worden versneld.
Heb je vragen over je energiehuishouden?
www.Lucius.nu
Ria Schraverus
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Eetbaar Boxtel zorgt voor meer groen

Al ruim drie jaar timmert de Werkgroep Eet-

vorig jaar langs het speelveld bij de Robert

baar Boxtel aan de weg om het groen in de

Schumanlaan zijn geplaatst hebben omwo-

wijken dichter bij de bewoners te krijgen. Dat

nenden onlangs een pluktuin aangelegd waar

gebeurt door het aanleggen van voedsel-

veel kruiden staan voor een heerlijk kopje thee

bossen en pluktuinen door bewoners en ge-

of om een gerecht goed op smaak te brengen.

meente. De gemeente levert in het najaar de

Nog meer voorbeelden zijn te vinden op de

bomen en struiken, in het voorjaar kruiden-

hoek van de Taxandrialaan en de Klompen-

planten en biedt hulp bij de aanleg van een

maker, en de onlangs aangelegde tuin bij de

pluktuin. Het is beter voor de biodiversiteit,

speeltuin in de Peellandstraat.

mensen kunnen vruchten en kruiden pluk-

Wijzen uit Oost: Jacques Habraken

Zwerver
Zo gezegd, zo gedaan, en inmiddels is deze
historie de aanloop geweest naar een serie
van – tot dusver – drie stripboeken van de
reeks Anders-Man.
Ralph: “Ik ben voor het karakter AndersMan uitgegaan van een zwerver, omdat
ik vind dat ik hiermee alle kanten op kan.
Vervolgens heb ik er ‘iets van mezelf’ in
gestopt en er een karikatuur van een superheld van gemaakt. Over de naam moest
nog worden nagedacht maar uit de wens
dat het iets ‘anders’ moest zijn werd dat als
vanzelfsprekend Anders-Man.”

“Gilden worden door de eeuwen heen geken-

jeugd zijn er trouwens ook modernere wapens:

merkt door broederschap en dienstbaarheid

laserguns.

aan de samenleving” Jacques Habraken is

ken, maar ook de insecten en vogels profite-

De gemeente heeft naast basisschool De Vor-

onder meer hoofdman van het Boxtelse gilde

Hoofdman

ren hiervan mee.

senpoel fruitbomen aangeplant en een pluk-

Sint-Barbara en Sint-Joris . Naast de vele acti-

Jacques is hoofdman. “Deze functie vervul je vijf

tuin aangelegd. Marja Gijben heeft hier het

viteiten waar Jacques zich belangeloos voor

jaar en daarna kun je herkozen

Een initiatief tot een pluktuin kan al ontstaan

ontwerp voor gemaakt. Het is niet alleen een

inzet, staat het gilde boven aan de lijst.

worden,” verklaart Jacques, “maar er zijn ook

door vijf à zes personen uit een straat of buurt

tuin, maar een natuurbeleving. Met de school-

die samen naast hun eigen tuin ook interesse

leiding zijn gesprekken gepland over het on-

De vier gildes die Boxtel rijk was, zijn vele jaren

ter.” Dekens zijn voorzitters van commissies die

hebben om een buurttuin te onderhouden.

derhoud van de tuin en de participatie daarin

geleden ingeslapen. “Dat is jammer, gezien het

samen de overheid (het bestuur) vormen.

Het is goed voor het onderling contact, brengt

van leerlingen van de basisschool.

doel waarvoor ze opgericht waren,” aldus Jac-

Het gilde heeft een eigen terrein: het Schutter-

ques. “In de vijftiende eeuw was er niets, geen

kwartierke op het Essche Heike bij de Langspier.

de natuur dichterbij, ook voor de jeugd.

Creatief in de wijk: Ralph Dikmans. ‘Karikatuur van een superheld’

functies als deken-schrijver en deken-rentmees-

‘Ralph Dikmans met zijn oeuvre’
VRalph Dikmans, 42 jaar, is al twintig jaar
werkzaam in het onderwijs waarvan het laatste jaar bij basisschool De Vorsenpoel, na een
periode in het speciaal onderwijs.
“Op een bepaald moment moest ik wat doen
aan de wat hoge werkdruk,” vertelt Ralph,
“en zo kwam het toevallig op mijn pad om
schilderijen te maken voor de sponsors van
de vereniging waar ik taekwondo beoefen,
een grote passie van mij. Hierop werd door
zoveel mensen enthousiast gereageerd dat
ik naar aanleiding hiervan mijn oude hobby
striptekenen weer heb opgepakt.”

ten, terwijl deze juist denkt dat hij die wél
heeft.
Na leuke reacties op voorbeelden die hij
daarvan had gemaakt is hij met een stuk of
veertig nieuw getekende platen naar een
stripbeurs gegaan, maar dit werk werd niet
ontvangen zoals Ralph zich dit had voorgesteld.
“Maar ik kwam daar ook in contact met andere striptekenaars die mij heel veel nuttige tips gaven,” aldus Ralph, “en als dank
daarvoor heb ik een strip gemaakt waarin
ik deze tekenaars heb gepersifleerd. Daar
werd wél zeer positief op gereageerd door
een uitgever.”
Deze uitgever vroeg dan ook aan Ralph of
hij voor een te organiseren stripbeurs, waar
alleen signerende striptekenaars zouden
zijn, een boek zou willen maken waarin
deze tekenaars opgevoerd worden als stripfiguurtjes. Dit als een soort beurseditie.

Lijkt het u wel wat om met mensen uit uw om-

Wist u dat er een plukroute, genaamd plukrou-

sociale zorg, en mantelzorg bestond niet. Je was

Daar schieten ze met kruisbogen op wip. Dit is

geving ook een initiatief te ontplooien, stuur

te Boxtel-Eetbaar Oost, van 6,2 km door Boxtel

overgeleverd aan hulp van buren. Ook in deze

een rond ijzeren plaatje van acht centimeter

dan een mail naar info@eetbaarboxtel.nl.

Oost uitgezet is? Startend vanaf winkelcentrum

tijd, waarin het verschil tussen arm een rijk weer

doorsnede, bevestigd op een paal van twaalf

Samen met u kijken de mensen van Eetbaar

Oosterhof leidt deze ontdekkingstocht u langs

groter is, geeft het gilde jaarlijks een bedrag aan

meter hoog.

Boxtel naar de mogelijkheden en ze geven

eetbaar groen in onder meer groenstroken in

de minderbedeelden voor iets extra’s. Gilden

Naast competities met andere gilden zijn er om

advies over de beste keuze voor bomen, strui-

de wijk Oost, de oevers van de Dommel en de

worden door de eeuwen heen gekenmerkt door

het jaar Koningswedstrijden.

ken en planten.

brede groenstroken tussen de bebouwing en

broederschap en dienstbaarheid aan de samen-

de A2.

leving. Ze staan op de lijst Nationale Inventaris

Koning

Overal buurt- en pluktuinen

www.foodwalks.nl/plukroute-boxtel-eetbaar-

Immaterieel Erfgoed Nederland.”

De zittende koning is adviseur aan de overheid.

In de buurttuin bij de Hoogheemflats wordt

oost

Op 4 december 1996 heeft Jacques met vrien-

Voor het koningschieten worden alle leden die

den het Boxtels Gilde weer heropgericht. Inmid-

in Boxtel wonen thuis opgehaald. Jacques: “Om

dels bestaat het gilde dus twintig jaar en heeft

zes uur ‘s morgens gaan de tamboers op pad om

veertig leden. Een mannending? “Nee hoor, ook

alle leden thuis op te halen.”

Meningen over de wijkkrant

mes lid geworden,” vertelt Jacques. “Naast kruis-

Bij het MUBO is meer informatie te vinden over

De wijkkrant versterkt het zelforganiserend

We hebben het tegenwoordig vaak over verbin-

boogschieten hebben we ook vendelzwaaiers

het gilde. En komt u Jacques tegen in onze wijk,

vermogen van de bewoners in Boxtel Oost. De

den, zoals met Naastebuur en ZorgSamenBuurt

en tamboers. Dat heeft ook de vijf jonge leden

dan kunt u altijd met hem een praatje maken en

wijkkrant kan mensen aanspreken op hun eigen

Oost. De Wijkkrant Boxtel Oost is een hulpmiddel

tot vijftien jaar aangetrokken.” Per gelegenheid

vragen stellen.

kracht en mogelijkheden om voor de wijk van

om mensen met elkaar te verbinden, om hen te

wordt er tevens jeu de boules gespeeld. Voor de

Ria Schraverus

betekenis te zijn. Via de wijkkrant kunnen ideeën

helpen om contacten te leggen en op de hoogte

Zowel door de aannemer als door vertegen-

van de bewoners het daglicht zien, met andere

te raken van wetenswaardigheden en activitei-

woordigers van de omwonenden is een terug-

Met de vereniging van eigenaren van win-

bewoners besproken worden, uitgewerkt en uit-

ten. Dit geldt al helemaal voor mensen die zich

koppeling gegeven aan de wethouder Eric van

kelcentrum Oosterhof hebben de winkeliers

gevoerd worden waar nodig. Ook kun je goede

geen betaalde krant kunnen permitteren.

initiatieven zoals een ZorgSamenBuurt via de

Mieke Daniëls

volop gewerkt door buurtbewoners om de
planten en zaden voor de eerste oogst in de

Voor info: info@eetbaarboxtel.nl

grond te stoppen. En bij de fruitbomen die

vrouwen zijn welkom, inmiddels zijn drie da-

Oosterhof een goed koop centrum
In eerdere wijkkranten hebben we het gehad

van hun dagelijkse boodschappen. Met vol-

over de renovatie en uitbreiding van winkel-

doende parkeergelegenheid en in een gemoe-

centrum Oosterhof.

delijke sfeer.

den Broek. De wethouder heeft zijn waardering

afspraken gemaakt om het winkelcentrum de

uitgesproken over de samenwerking met de

komende tijd netjes te onderhouden. De bui-

aannemer en de afstemming met de klank-

tenkant zal geschilderd worden, tevens komen

bordgroep van omwonenden.

er nieuwe inloopmatten en zullen er op diver-

Op 13 maart heeft er een overleg plaatsgevonden met wethouder Van den Broek, ambtenaren, winkeliers, aannemer en pandeigenaren
waarin de standpunten betreffende renovatie
en uitbreiding winkelcentrum Oosterhof nogmaals werden doorgenomen. Tevens is in dit
overleg op hoofdlijnen een planning gemaakt
voor het komen tot de indiening en beoorde-

se plekken in het winkelcentrum herstelwerkzaamheden verricht worden.
Dit alles totdat we echt kunnen starten met de
uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zodat u ook zo goed mogelijk betrokken blijft bij uw winkelcentrum Oosterhof.

ling van het principeverzoek om de renovatie
en uitbreiding te kunnen realiseren. Een reno-

Met vriendelijke groet,

vatie en uitbreiding waarmee men mogelijk
maakt dat de winkeliers de klanten optimaal
kunnen bedienen.
Winkelcentrum Oosterhof voorziet de grootste
wijk van Boxtel, met ruim 17.000 inwoners,

Marc van den Biggelaar, DA drogisterij Van den
Biggelaar

Een slepend conflict met de buren?
Denk eens aan Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een initiatief van Sint-

zoeken naar een oplossing. Daarbij kijken ze bij

Joseph, de gemeente, de politie en Contourde-

voorkeur niet achterom en vellen ze zelf geen

Twern. Je kunt er terecht met je klacht. Er is een

oordeel. Of, zoals een bemiddelaar zei: ”We zijn ei-

coördinator die beslist of jouw geval in aanmer-

genlijk lui, dom en dakloos. Lui omdat we mensen

king komt voor bemiddeling. Zo niet, dan wijst

zelf de oplossing laten zoeken. Dom omdat we

de coördinator door naar een passende instan-

zelf geen oordeel vellen over wie gelijk heeft of

tie. Als er bijvoorbeeld drank- of drugsverslaving

ongelijk. En dakloos omdat we onpartijdig zijn.”

in het spel is, of psychiatrische problemen. Maar

Maar geen zorg: de bemiddelaars zijn stuk voor

in andere gevallen proberen de onpartijdige be-

stuk goed getraind in wat ze doen. En ze worden

middelaars een gesprek te arrangeren tussen de

bij hun werk ondersteund door het Centrum voor

betrokkenen. Dat gebeurt op neutraal terrein. De

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

bedoeling is dat ze sámen tot afspraken komen.
Ze zetten die afspraken zwart op wit en ondertekenen die ook. Na een paar weken informeren de
bemiddelaars hoe alles loopt.
Buurtbemiddelaars brengen mensen om de
tafel, creëren begrip en stimuleren hen om te

Meer weten? Ga naar www.buurtbemiddelingboxtel.nl

Poppetje zonder superkrachten
Ralph wilde eerst beginnen met een superheld als hoofdkarakter maar omdat wat dat
betreft alles eigenlijk al een keer is gedaan,
bedacht hij dat het misschien uit oogpunt
van originaliteit wel aardig zou zijn om eens
een poppetje te tekenen zónder superkrach-

www.ralphdesign.simpsite.nl

In gemeenschapshuis De Rots wordt het alsmaar gezelliger en drukker. Naast het verhuren
van diverse zalen en zaaltjes, voor de meest
uiteenlopende activiteiten, worden er ook
steeds meer activiteiten georganiseerd voor
de bewoners van Oost en omgeving. Hierdoor
zitten wij steeds meer verlegen om vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar gezellige mensen die
als vrijwilliger ons fijne team willen komen
versterken. Dit kan zijn om te helpen bij het
draaien van bardiensten, het assisteren van
onze beheerder, of als gastvrouw of -heer een
praatje te maken met de diverse mensen die
bijvoorbeeld overdag een kopje koffie komen
drinken. Ook kan men helpen bij tal van andere activiteiten, zowel overdag als ‘s avonds. Ben
je handig? Ook daar weten wij wel raad mee.
Klussen te over! Heb je wat tijd over en wil je
jezelf inzetten voor de gemeenschap van Oost
en omstreken, wacht dan niet te lang, maar
meld je aan. Wij zitten op jullie te wachten!
Tevens zijn wij op zoek naar mensen die als
vrijwilliger ons bestuur willen komen versterken. Met name zijn wij op zoek naar geschikte

Bart Jansen

kandidaten voor het penningmeesterschap,
secretariaat en public relations.
Info: Annelies Tausch, vrijwilligerscoördinator
06-12641411

Huiskamer van Hoogheem groot succes

wijkkrant meer bekendheid en draagvlak geven.
Het zou fijn zijn als de gemeente Boxtel ook uit-

Graag willen wij van Ouderen in Regie onder-

draagt dat aandacht voor elkaar de nieuwe leef-

schrijven dat de Wijkkrant Oost voor ons een bij-

De Huiskamer van Hoogheem blijft. De evaluatie

ders Vereniging Hoogheem. “En voor de huur

stijl is/wordt.

zonder goed middel is om veel bewoners van de

hierover – gehouden door Huurdersvereniging

krijgen we subsidie. In 2018 moeten we alles

Cor Hogenboom

wijk Oost te informeren, we steunen dan ook de

Hoogheem en Woonstichting Hoogheem – vond

financieel op een rijtje hebben staan. Het is

wens van het wijkorgaan Boxtel Oost om deze

eind maart plaats en de uitkomst is helder: de

hard werken.”

Deze zou wat ons – mijn vrouw leest deze eer-

wijkkrant te kunnen blijven uitgeven.

Huiskamer loopt heel goed. “We verwachtten bij

Lenig van Gils is een van de vele mensen die

lijk gezegd meer dan ik - moeten blijven omdat

Ad van den Brand

aanvang dat er 150 mensen per maand zouden

naar de koffie-inloop komen. “Mijn man en

komen,” aldus Leni van den Aker, bestuurslid van

ik wonen hier nu dertien jaar en sinds ik de

deze met nieuws komt uit de wijk waar men normaal gesproken geen weet van heeft.

De wijkkrant bevat informatie, die bijdraagt aan

de Huurders Vereniging Hoogheem en coördi-

Huiskamer bezoek, ken ik veel meer mensen.

Daarnaast heeft de wijkkrant een belangrijke so-

het verminderen van de anonimiteit van de in-

nator van de Huiskamer. “Maar er komen 250 tot

We zijn hier bijna elke dinsdag.” Ook Fransien

ciale functie: hij verbindt mensen met elkaar en

woners , Daarnaast is het leuk om kennis te kun-

300 bezoekers, en dat aantal neemt nog steeds

Smetsers komt vaak. “Dankzij de Huiskamer

kan wijkbewoners uit de anonimiteit halen. Een

nen maken met bijzondere en heel gewone be-

toe. De koffie-inloop trekt veel mensen, evenals

heb ik meer sociale contacten. Anders zit je

belangrijke functie wat ons betreft.

woners en activiteiten in de wijk.

het kienen. Verder kun je hier kaarten, breien, ha-

thuis toch maar wat alleen te kijken. Heel fijn

Het is ook nog eens een meer laagdrempelige

Taede Zandstra

ken, sjoelen, kaarten maken, noem maar op.”

dat het doorgaat.” Ook Sjef van de Langen-

En hoe gaat het financieel? “We kunnen de ver-

berg zit te genieten van een kopje koffie tij-

warming, elektriciteit en water bekostigen van

dens de koffie-inloop. „Ik heb meer contacten

de opbrengsten van het kienen en van de kof-

dankzij de Huiskamer. Erg gezellig hier. Ik kom

fie,” vertelt Guus Eltink, voorzitter van de Huur-

hier ook vaak om te kaarten.”

manier om mensen die een normale krant te

ezocht
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Trots
Zowel de kinderen uit de klas van Ralph
als natuurlijk zijn eigen kinderen zijn trots
op zijn werk en Ralph heeft hen ook laten
meedenken over bijvoorbeeld de kleuren
en de getoonde grapjes. Twee kinderen figureren zelfs in de strips. Ook andere mensen uit de praktijk alsmede verschillende
bedrijven en locaties uit Boxtel komen in
de Anders-Man strips voor. Ralph ziet dit
ook als een soort ode aan Boxtel.
Ralph: “Het derde Anders-Man boek, met
als titel ‘Fool Control’, is onlangs aangeboden aan de burgemeester en het is mijn
wens om hiervan nog een beperkte luxeuitgave te maken met een hard cover. Daar
wordt nu aan gewerkt.”

De Rots zoekt steengoede
mensen die als een rots
in de branding ons team
keigoed willen komen
versterken.

duur vinden of niet kunnen betalen op de hoogte te houden van plaatselijke ontwikkelingen.
Martin Melis
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Cultuur belangrijk voor schooljeugd
In Boxtel Oost werken de basisscholen met de
landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit – kortweg de CMK-regeling. Met deze
regeling streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair
onderwijs.
Gerry Roche, coördinator van CultuurBox, is intermediair voor alle Boxtelse scholen die aan de
CMK-regeling deelnemen. “Hiermee kunnen de
scholen hun cultuureducatie op een hoger plan
tillen en uiteindelijk implementeren in hun onderwijs,” aldus Gerry. ´Dat doen ze volgens een
bepaald stappenplan, volgens de zogenoemde
Cultuur Loper. Eerst is er een ambitiegesprek,
waarin ze aangeven waar ze naartoe willen. Deze

uitgesproken ambities worden leidend voor het
Cultuur Loper-traject waarmee ze gaan werken.
Elke school maakt eigen keuzes over de invulling van het traject. En het tempo bepalen ze ook
zelf.”
Vervolgtraject
De CMK-regeling begon in 2013 en duurde vier
jaar. Dit jaar is er een vervolgtraject van weer vier
jaar. Alle basisscholen in Oost, behalve De Maremak, doen nu mee. Gerry: “De Spelelier startte
als een van de eerste scholen in 2013 en richtte
zich in de eerste jaren op mediakunst. Deze mediakunst koppelden ze – volgens de werkwijze
van de Spelelier – aan de reguliere vakken”. Dit
schooljaar hebben ze de focus onder andere

Nieuwtjes van de kinderboerderij

gelegd op muziekonderwijs. De Hobbendonken richtte zich in het eerste traject op drama en
theater en nu ook op muziek. De Beemden doet
voor het eerst mee en gaat aan de gang met
beeldende kunst en muziek, en De Vorsenpoel
oriënteert zich nog. De helft van de subsidie is
afkomstig van het Fonds Cultuurparticipatie en
de helft van de gemeente Boxtel. De gemeente
vindt cultuur gelukkig heel belangrijk. Als je ziet
hoeveel positieve invloed bijvoorbeeld muziek
op het kinderbrein heeft – dat is onvoorstelbaar
groot.”

Van Peellandstraat naar
(S)Peellandstraat

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 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
Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 655910

Educatie
De deur gaat weer open voor de groepen 1 tot
en met 4 van de basisschool. In samenwerking
met Gerrit de Jong, docent op de Angelaschool,
Rioolbeheer Van de Velden BV, de stichting Rioned, Waterschap De Dommel, Freenergics BV
en Enpuls BV heeft de kinderboerderij vier natuur- en milieuthema’s uitgewerkt. Om zelf te
kunnen ontdekken en experimenteren. Hoe
werkt een wc en wat is een riool? Hoe wordt vies
water weer schoongemaakt? Hoe werkt zonneenergie? Zelf een riool bouwen, water filteren,
pompen op zonne-energie. Je mag het allemaal
zelf doen! We worden hierbij geholpen door de
metaalgroep van Hobbycentrum Boxtel.
We zijn de educatieruimte aan het verbouwen
zodat die in het schooljaar 2017-2018 gebruikt
kan worden. Door dertig kinderen van de basisscholen, maar ook door twintig volwassenen.
Met (digitale) middelen die passen bij educatie
anno 2017.
De boerderij is er nu al mooier door geworden.
Toen een systeemplafond uit de educatieruimte
werd verwijderd, werd een mooi balkenstelsel
zichtbaar. Dat blijft ook zo. Over twee maanden
kunt u het resultaat komen bewonderen.
Wilt u ons helpen met het begeleiden van de
schoolkinderen? Laat het ons weten, u bent van
harte welkom.
NL Doet
Ook NL Doet was actief op de kinderboerderij.
Vele handen maken licht werk! Dat was letterlijk
te zien bij het opknappen van het eenden- en
pauwenverblijf. Het resultaat is prachtig en geheel volgens een plan dat een stagiaire van de
HAS voor ons gemaakt had. Jammer dat er vogelgriep heerste. Daardoor moesten de dieren
wachten tot eind april om er gebruik van te kunnen maken.
Wij maken van alles een avontuur!
Omdat er op het terrein van de kinderboerderij
een historische dwarsdeelschuur wordt ge-

plaatst, stond een notenboom erg in de weg.
Aangezien we ook een voorbeeld willen zijn,
hebben we niet gekozen voor omzagen, maar
voor verplaatsen. Dat gebeurde met groot
materiaal, een machine die een boom in één
keer uit de grond kan scheppen en op een andere plaats weer in de grond stoppen.
Dat hebben we gedaan onder het strikte toeziend oog van de kinderen van onze sponsor
Kinderdagverblijf Klein uit Boxtel.
De speurtocht naar een geschikte schuur
duurt voort. De stichting Brabantse Boerderij
werkt momenteel een voorstel van een heel
oude schuur uit. We houden u op de hoogte.
Kijk eens door een microscoop.
Wil je iets kleins onder een microscoop onderzoeken, kom gerust langs. In de deel hebben
we twee prima microscopen geplaatst. Daar
valt veel door te ontdekken. Ben zal je helpen
met het bedienen ervan. Hij heeft al enkele
spulletjes neergelegd om te onderzoeken.
Rikken en rummikup in de huiskamer
Wilt u een keer komen rikken of rummikuppen? We starten hiermee op 19 juni. Op maandag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u bij ons in
de huiskamer rikken en op donderdag van
10.00 tot 12.00 uur leggen we rummikup op
tafel. We nodigen vooral de ouderen uit de
wijk Boxtel Oost uit. U zult merken hoe gezellig het op de kinderboerderij is voor jong
én oud. We vragen alleen een kleine bijdrage
voor de koffie of thee.
Jantje Beton
De kinderboerderij heeft recentelijk voor de
eerste keer meegedaan met de actie Jantje
Beton en kreeg hierbij een groot deel van de
wijk Boxtel Oost als collectegebied toegewezen. De opbrengst van € 447,93 is voor de helft
voor de kinderboerderij. Wij besteden dit bedrag aan nieuw houten terrasmeubilair.

Ihsan de Jong woont met zijn gezin ruim twee
jaar in de Peellandstraat in Boxtel. Een van de zaken die hem opviel, is dat er voor jonge kinderen
nauwelijks speelgelegenheid in de buurt was. Hij
nam het initiatief en ging in de omgeving handtekeningen verzamelen en benaderde de gemeente
met zijn ideeën. Zijn missie was duidelijk: niet alleen een speeltuintje voor kinderen, maar tevens
een ontmoetingsplek voor ouders.
Vanaf de eerste dag is de buurt betrokken bij de
voorbereidingen. Behalve met de gemeente (voor
de speeltoestellen) is er ook contact opgenomen
met Eetbaar Boxtel voor het aanbrengen van eetbaar groen om de straat wat op te fleuren. Via
Landgoed Velder regelde Ihsan eiken stammen
voor een behendigheidsparcours en een zitbankje. Ook cliënten van Cello leverden een bijdrage
met zelfgemaakte vogelhuisjes, gemaakt op de
kinderboerderij.
Begin april zijn de laatste werkzaamheden door
de buurtbewoners uitgevoerd en heeft wijkwethouder Maruška Lestrade samen met Ihsan, Frans
van Boeckel (Landgoed Velder) David Andreae
(Eetbaar Boxtel) en alle kinderen uit de buurt de
speelgelegenheid feestelijk geopend.
Vanwege zijn kinderen is Ihsan opnieuw naar zijn
omgeving gaan kijken en realiseerde hij zich dat
buitenspelen en natuur belangrijke levensthema’s
zijn.“Buitenspelen was voor mijn generatie zo vanzelfsprekend, maar helaas zie je tegenwoordig dat
kinderen steeds meer binnenshuis doorbrengen
met computers, telefoons, iPads en social media.
Daar maak ik me zorgen over.” Ihsan vindt dat
ouders een verantwoordelijkheid hebben om de
juiste aandacht en invulling te geven aan recreatie- en vrijetijdsbelevenis. “Met al de natuurelementen in de (S)Peellandstraat hoop ik dat kinderen en hun ouders in contact blijven met elkaar en
de natuur.
Via deze weg willen de buurtbewoners David Andreae, Kinderboerderij Boxtel, Frans van Boeckel,
Cello en Meewerkend Boxtel nogmaals hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.
Hans Mols

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
Wijkorgaan Boxtel Oost.
Voor reacties of vragen kunt u contact
opnemen met de redactie:
noorreigersman@gmail.com
Ontwerp en opmaak
Het Communicatieplein, Ferdy Steger
Redactie
Sandra Biemans, Ghislaine de Brouwer,
Wim Durville, Karin van Ditmars,
Bart Jansen, Corinne van der Laar,
Wouda Maas, Ria Schraverus,
Mieke Siemerink, Jan de Vreede.
Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar,
Wouda Maas, Ria Schraverus,
Mieke Siemerink, Jan de Vreede, Ruud van
Nooijen en Sander van Kasteren
Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman,
Verspreiding Wijkkrant Oost

