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Wijze uit Oost: Ad van Amelsfort 
Actief in het Hobbycentrum

Een gesprek met Ad van Amelsfort gaat al snel 
over het Hobbycentrum Boxtel. Of liever ge-
zegd, over zijn eigen hobby: sieraden maken 
van metaal.
Ad heeft zijn leven lang een voorliefde gehad 
voor het werken met metaal en heeft daar dan 
ook zijn beroep van gemaakt. Hij is docent 
metaalbewerking geworden, mede omdat hij 
graag (en nog steeds) mensen iets wil leren en 
zijn kennis wil overdragen.
Sinds de start van het Hobbycentrum Boxtel 
maakt hij deel uit van het team docenten en 

begeleiders.
Samen met een collega is Ad wekelijks een aan-
tal dagdelen in het Hobbycentrum te vinden.
De sectie metaalbewerking mag wel een succes 
genoemd worden. Er kan gewerkt worden aan 
een draai- en boorfreesmachine. Naast sieraden 
worden ook producten als bijvoorbeeld een fles-
opener of een trekhaak voor een fiets gemaakt.

Vooral dames
Zelfstandig een sieraad maken kan zes tot acht 
lessen in beslag nemen. Het maken van een an-
der product is afhankelijk van de grootte.
Ad noemt het opvallend dat met name vrouwen 

zich tot nu toe aangemeld hebben bij de sec-
tie metaalbewerking. “Vooral sieraden maken 
is bij de dames in trek. Ik heb al meer vrouwen 
in opleiding gehad op het Hobbycentrum 
dan in mijn heel werkzaam leven!”
Momenteel is het vakantietijd, maar Ad kijkt 
alweer uit naar eind augustus als hij weer 
‘oude’ en zoals hij hoopt ook ‘nieuwe’  enthou-
siastelingen voor metaalbewerking kan ver-
welkomen.
Met een brede glimlach nodigt hij mij uit ook 
eens te leren mijn eigen sieraad te maken.

Corinne van der Laar

Programma
Boxtel Oost Dag 2017

van 11.00 tot 16.00 uur

De Rots:
Kinderattracties en beestenboel op grasveld rechts
Gilde op het grasveld links
Kunst en cultuur binnen
Terras op het voorterrein

Nieuwe Nieuwstraat – Beneluxlaan:
Marktkramen met informatie en verkoop
Hoek Hendrik Verheeslaan - Beneluxlaan
Politiestand.
Terras in de Oisterwijkstraat

Winkelcentrum Oosterhof:
Winkels geopend en binnen attracties
Terras aan voor en achterzijde
Voetbalparcours aan de voorzijde

Muziek:
Op diversen plaatsen op het evenemententerrein live
muziek en optredens van dans en gym

Verdere attracties:
Paard en kar, Dubbeldekker Red Lady en draaiorgel
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In de vorige editie van deze wijkkrant werd on-
der deze titel door de winkeliers stilgestaan bij 
de renovatie- en uitbreidingsplannen van win-
kelcentrum Oosterhof. Hoewel getracht werd 
om in overleg met alle betrokkenen te komen 
tot een voor alle partijen acceptabel plan moe-
ten wij, de omwonenden, helaas vaststellen dat 
het zover helaas niet heeft mogen komen.

De voorgenomen uitbreiding is massaal, te 
weten ruim 1400 m2. In de huidige plannen 
gaat deze uitbreiding  niet alleen ten koste van 
het woongenot van de omwonenden, maar 
ook ten koste van de verkeersveiligheid en de 
groenvoorzieningen. Terwijl het beleid van de 
gemeente er juist op is gericht om de groen-
voorzieningen in Boxtel Oost  te behouden en 
de en de verantwoordelijke wethouder nu juist 
als enige randvoorwaarde aan de projectont-
wikkelaar had meegegeven dat het fietspad 
(Maastrichtsestraat) niet mocht worden ge-
kruist. Verder zal de geplande permanente ont-
sluiting tussen de Hendrik Verheeslaan/ Hob-
bendonkseweg voor veel overlast zal zorgen, 
vooral tijdens de spits wanneer automobilisten 
de verstopte rotonde en twee verkeerslichten 
op de Brederodeweg proberen te vermijden, 
nota bene net op tijdstippen dat schoolgaande 
kinderen veilig hun scholen proberen te berei-
ken.

De grote mooie kantine bij binnenkomst van de 
Werf vormt het hart van het pand. De behulp-
zame dame aan de balie brengt me naar Maria 
Bekkers, met wie ik een afspraak heb.
Sinds 37 jaar is de Werf in Boxtel Oost gevestigd. 
Het gebouw was toe aan een opknapbeurt en 
heeft daarom een make-over ondergaan. Geluk-
kig konden tijdens de verbouwingswerkzaam-
heden alle activiteiten gewoon doorgaan en het 
contact tussen de cliënten en de bouwvakkers 
was heel goed.
Dagelijks komen tachtig kwetsbare burgers naar 
de Werf, variërend in leeftijd van achttien tot ze-
ventig jaar. Niet alleen de leeftijd varieert, maar 
ook de ondersteuning die nodig is om de talen-
ten te laten zien. 
Om een indruk te krijgen van de verbeteringen 
krijg ik een rondleiding die start in de creatieve 
hoek waar mensen volop werken met keramiek 
en schilderwerk. 

Spic en span

Wist u dat er bij de Werf heerlijk gebak te koop 
is? En dat de gebaksdozen allemaal voorzien 
worden van prachtige tekeningen? Na de crea-
tieve hoek bezoeken we de bakkerij. Die ziet er 
prachtig uit: mooi helder, alles spic en span. In 
weinig werkplaatsen zie je zulk enthousiast per-
soneel als hier. Appels worden geschild, taartjes 
versierd en de worstenbroodjes gaan net de 
oven in. De bakkerij heeft ook veel vaste klanten, 
waaronder diverse eetgelegenheden in Boxtel. 
Met de worstenbroodjes hebben ze zelfs een 

prijs gewonnen. Op de vraag wat hun speciale 
geheim is, krijg ik als antwoord: “Gewoon veel 
vlees!” 
Vervolgens bezoeken we de werkhoek. Hier 
wordt op industriële manier gewerkt. Kartonnen 
hoekjes om schilderijen te beschermen worden 
hier gevouwen, ieder kan in zijn eigen tempo 
werken. Er wordt gekeken welke talenten men-
sen hebben en welke activiteit daar het best bij 
aansluit. We betreden een mooie nieuwe ruimte 
die gecreëerd is voor de kleine ongelukjes: een 
aangepaste badkamer met alles erop en eraan.

Metamorfose

Maria is clustermanager en zorgt ervoor dat op 
vijf locaties alles op rolletjes loopt. Naast de me-
dewerkers zijn er ook nog dertig vrijwilligers die 
een handje meehelpen, velen doen dat al jaren 
en genieten van de fijne sfeer die er heerst. Be-
halve op de locatie zelf, gaan vrijwilligers ook 
mee naar het zwembad of de wijk in om zwerf-
vuil te prikken.
Ook de opvang voor ouderen heeft een meta-
morfose ondergaan; het is er heel gezellig en 
huiselijk. 
Binnen ziet alles er mooi uit; hier kunnen ze nog 
jaren mee verder. 
Eind augustus krijgt de tuin een opknapbeurt 
en dan zitten ze er zowel binnen als buiten weer 
netjes bij. Door een mooie sponsoring zouden 
ze een aantal beweegtoestellen kunnen plaat-
sen; dat zou helemaal super zijn.

Make-over van de Werf

Oosterhof: een ‘goed koop’ of een ‘goedkoop’
centrum?

Hoewel we onderbouwd commentaar hebben 
geleverd, is daarvan niets meegenomen in het 
huidige plan. Voorgestelde alternatieven zou-
den te duur zouden zijn en werden niet serieus 
in beschouwing genomen. Als gevolg van dit al-
les ontstaat het idee dat er een ‘goedkoop cen-
trum’ gerealiseerd moet worden in plaats van 
een ‘goed koop centrum’!

Uiteraard begrijpen wij dat het winkelcentrum 
gerenoveerd moet worden, maar dit staat ons 
inziens los van de voorgestelde uitbreiding. Het 
verdienmodel mag wat ons betreft niet ten kos-
te gaan van het woon- en leefklimaat, de groen-
voorzieningen en bovenal de verkeersveiligheid.

Klankbordgroep Omwonenden Oosterhof

Naschrift: Gelet op de recente ontwikkeling 
waarbij de Aldi een nieuwe vestiging aan Fel-
lenoord ambieert: als dit inderdaad verwezen-
lijkt wordt en als naar verwachting de huidige 
Aldi-vestigingen worden opgegeven, dan is de 
eerder genoemde uitbreiding overbodig. Oos-
terhof-winkeliers die meer ruimte denken nodig 
te hebben, kunnen aan die behoefte voldoen 
door gebruik te maken van de vierkante meters 
vrijgekomen Aldi (en een slimme herindeling). 
Een uitgelezen kans voor de winkeleigenaren 
om zich honderd procent te focussen op de re-
novatie, iets waar ze al vele jaren over steggelen!

 

Ondernemer in de wijk:  Lenny Bakx 
Change It! Health en Lifestyle Coach

“Doel bereikt als de klant tevreden is.”

Ongeveer drie jaar geleden had Lenny last van 
irritatieplekjes in haar gezicht. De zalfjes van 
de huisarts en dermatoloog boden geen op-
lossing. Via een vriendin kwam ze in aanraking 
met de producten van Forever Living en deed 
ze ervaring op met crèmes op basis van aloë 
vera. Het werkte en de plekjes verdwenen.
Nieuwsgierig geworden probeerde ze meer 
producten en ze werd gaandeweg steeds 
enthousiaster. Het gebruik van de aloë vera-
producten dragen bij aan haar gezondheid en 
graag deelt zij haar ervaringen met anderen. 
Omdat het in haar natuur zit om mensen voor-
uit te helpen, zag ze hier een kans om haar ei-
gen onderneming op te starten. Ze begeleidt 
mensen in de Cleansingkuur C9 en het F.I.T.15-
programma voor gewichtsbeheersing. Ze ge-
niet van de vele positieve reacties die ze krijgt 
van klanten, zoals: ‘Ik voel me fitter, doe veel 
meer.’ En: ‘Verbaasd dat ik vanaf dag 4 voluit 
kon sporten.” 

Laagdrempelig

In negen dagen even aandacht voor je ‘binnen-
kant’: schone darmen, betere opname van voe-
dingsstoffen, loslaten wat je niet nodig hebt. 
Een mooie opstap naar een gezonde leefstijl. 
“Dit is de start naar een mindset die je moet 
vasthouden, want dan voel je goed wat goede 
voeding en aloë vera met je doet,” legt Lenny 
uit. “Je ziet mensen veranderen vanbinnen en 
vanbuiten: ze hebben meer energie, zitten be-
ter in hun vel en gaan er beter uitzien.”
Regelmatig werkt Lenny met groepjes mensen, 
vanuit huis. Dat maakt het laagdrempelig om 

mee te doen. Iedereen krijgt ook persoonlijke 
begeleiding op maat en kan op ieder gewenst 
moment starten. Omdat de producten goed 
werken, komen er steeds nieuwe klanten door 
mond-tot-mondreclame. 

Nieuwe uitdaging

Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest als 
pedagogisch behandelaar bij Kentalis en Ama-
rant was Lenny toe aan een nieuwe uitdaging.
Het voordeel van een eigen bedrijf is, dat je zelf 
je tijd kunt indelen en vanuit je eigen huis kunt 
werken. Al moet ze soms wel even op de rem 
gaan staan omdat ze door haar enthousiasme 
wel eens te veel hooi op haar vork neemt. Haar 
doel is pas bereikt als de klant tevreden is.

Lenny Bakx
06 38247343
Lennybakx73@gmail.com
Facebook/lennybakx

Wauda Maas

Tonnie is een geboren en getogen Boxtelse die 
heel veel tijd spendeert aan haar grote hobby 
quilten. Quilten heeft een lange traditie. Be-
kend is dat Romeinen de techniek gebruikten 
om matrassen en dekens te maken. In de elfde 
eeuw kwamen kruisvaarders in aanraking met 
de gequilte kleding van Saracenen. Zij brach-
ten de techniek naar Europa. 

Vakantietijd

Tonnie werkt al meer dan 35 jaar bij SintLucas 
als secretaresse. “Het begon met een baan 
bij het college van bestuur en tegenwoordig 
werk ik vierenhalve dag voor de directie. Het 
is prettig om te werken met mensen binnen 
school en ik voel me daar volkomen thuis. De 
afgelopen vakantie had ik voldoende tijd voor 
mijn hobby’s quilten en schilderen.”
Tonnie maakt haar eigen quiltontwerpen. “Dat 

is het leukst. Vroeger had je kartonnetjes 
waar je de stof omheen vouwde, maar 

toen dacht ik: nee dát is het niet. Het systeem 
waar ik nu mee werk, is de Amerikaanse me-
thode met malletjes. Als je echt serieus wilt 
gaan quilten, raad ik aan eerst een cursus te 
doen. Zodat je de kneepjes van het vak goed 
leert. Dat kan tegenwoordig in Den Bosch en 
in Best. Ik ben lid een quiltgroep. Hoe goed je 
ook kunt quilten,
elke keer leer je van elkaar en dat maakt dit 
werk tot een interessante hobby. Na al die ja-
ren ontdek ik nog steeds nieuwe technieken. 
Eigenlijk ben je nooit uitgeleerd.’

Cadeau

Tonnie laat me haar quilts zien, prachtige kle-
den die per stuk, als ze moet schatten, zo’n 
vier- tot vijfhonderd euro aan materiaal kos-
ten. Het aantal uren dat ze ermee bezig is, is 
moeilijker te berekenen. “Dat getal komt zo’n 
twee tot drie maal hoger uit dan het bedrag in 
euro’s,” legt Tonnie uit. “Als ik alles zou moeten 
optellen, zou een quilt zo’n tweeduizend euro 
moeten opbrengen. Daarom verkoop ik ze 
niet. Ik geef ze cadeau aan familie of vrienden, 
die vaak niet beseffen hoeveel werk en geld 
eraan uitgegeven is. Mijn mooiste quilt – die 
heet ‘Senby’ – hangt in SintLucas, achter mijn 
bureau. Het ontwerp van deze quilt, Senby, is 
gebaseerd op het ontwerp van de doodskist 
van een Egyptische edelman. Deze kist staat in 
het Egyptisch museum van Caïro.”
 
Ria Schraverus

Creatief van dichtbij: het quiltvirus van Tonnie Voets
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Krachtenbundeling kenmerkt de werkwijze 
van Huisartsengroepspraktijk De Vier Kwartie-
ren. De huisartsen werken samen met onder 
andere twee wijkverpleegkundigen van Vivent 
thuiszorg: Chantal van der Zanden en Lobke 
van de Koevering. En met Mireille Suijkerbuijk, 
maatschappelijk werker van ContourdeTwern. 
„Dat doen we al heel lang,” vertelt huisarts 
Marjo Janssen. „Elke donderdag hebben we 
overleg.” Alle betrokkenen zijn het erover eens: 
„De lijntjes zijn kort: je kunt elkaar gemakke-
lijk aanspreken om eventueel zorg in te zetten. 
Verder kun je samen sparren over cliënten. Het 
is echt nodig, want de complexiteit van de pro-
blemen wordt steeds groter.”

 Inloopspreekuur en huisbezoeken

 Een deel van de hulpvragers bezoekt het laag-
drempelige inloopspreekuur van het maat-
schappelijk werk binnen De Vier Kwartieren. 
Bij wijze van  proef (pilot Kwetsbare ouderen) 
hebben Mireille Suijkerbuijk, Chantal van der 
Zanden en Jade van der Rijt een aantal huisbe-
zoeken afgelegd. Ze zijn naar oudere mensen 
gegaan om te onderzoeken of er hulp nodig is. 
Bovendien hebben ze gekeken  of deze groep 
ouderen ondersteund kan worden door de be-
trokken disciplines. „Ook de woningbouwvereni-
ging wordt er soms bij betrokken,” licht Mireille 
Suijkerbuijk toe. „Soms wil een cliënt iets niet, en 
dan moet je het bespreekbaar maken. Maar ei-
genlijk lukt dat altijd wel.”

De Vier Kwartieren: samenwerking is het toverwoord
Een aantal bewoners van de Palestrinastraat 
zocht contact met de gemeente met het ver-
zoek om het pleintje voor hun huizen weer vei-
lig, modern, natuurlijk en speelbaar te maken. 
Daarbij gaven de bewoners nadrukkelijk aan 
een bijdrage te willen leveren om dit te realise-
ren. Het pleintje oogde namelijk nogal stenig. 
Behalve een paar bomen en enkele speeltoe-
stellen was het voor de omwonenden niet erg 
uitnodigend als verblijfsgebied. Om te begin-
nen maakten zij zelf een schetsplan dat werd 
voorgelegd aan de wijkmakelaar. Die betrok 
vervolgens enkele collega’s om het samen met 
de bewoners verder uit te werken. Zo werden 
rondom de bomen plantvakken aangelegd die 
door een groep bewoners zijn aangeplant. Nu 
nog de speelvoorzieningen aanpakken en dan 
ziet het er toch weer een stuk fleuriger en vro-
lijker uit!
Hebt u een goed initiatief? Leg dit initiatief dan 
voor aan de wijkmakelaar.

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

Dat krijg je ervan als iedereen mee-

werkt!

Voorstelrondje wijkagenten

U hebt ons misschien al eens in uw wijk gezien. 
Wij zijn de wijkagenten en stellen ons graag 
nader aan u voor. We heten Sven van Dijk en 
Ad Cleijsen. Het gebied waar wij wijkagent 
zijn, bestaat uit de wijken: Oost, Selissen, In 
Goede Aarde en Munsel.

Ad Cleijsen: 

“Sinds 1979 ben ik werkzaam bij de politie, 
en ik ben direct in Boxtel aan de slag gegaan. 
Boxtel is voor mij altijd een interessant werk-
gebied geweest en mede daarom ben ik nooit 
van werkplek veranderd. In de loop van de 
tijd ben ik me steeds meer gaan interesseren 
voor de burger in de wijk en vanaf 1993 ben 
ik werkzaam als een van de wijkagenten. Door 
het vernieuwend werken zijn er meerdere 
wijkagenten gekomen, ongeveer één per 5000 
inwoners, en er wordt een nog betere service 
verleend aan de wijkbewoners.” 

Sven van Dijk:

“Ik ben in 2010 bij de politie begonnen waarna 
ik direct geplaatst werd in de eenheid Oost Bra-
bant met als werkgebied Boxtel. Omdat de func-
tie van wijkagent mij erg aansprak, werd ik in 
2016 ondersteunend wijkagent in de gemeente 
Boxtel, naast de toenmalige wijkagenten Ad 
Cleijsen en Jack van Rijs. Door de betrokkenheid 
van burgers heb ik het erg naar mijn zin. Sinds 
2017 ben ik zelfstandig wijkagent en ondertus-
sen al aardig bekend in het gebied.”

Wat doet een wijkagent?

“Wij zijn verantwoordelijk voor de totale politie-
zorg binnen de wijk en richten ons daarbij op 
de aanpak van sociale problemen, maar ook op 
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en ver-
keer. In samenwerking met de collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd 
werken wij voortdurend aan het verbeteren en 
vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. 

Op de plek waar nu nog de voormalige basis-
school De Beemden staat, heeft Woonstichting 
St. Joseph plannen voor een nieuw, kleinscha-
lig woongebouw met 25 appartementen. Sa-
men met de gemeente onderzoekt de Woon-
stichting op deze locatie de mogelijkheden.

Op donderdag 6 juli informeerden St. Joseph 
en gemeente Boxtel de omwonenden over de 
plannen. Zij konden vragen stellen aan mede-
werkers van gemeente Boxtel – nu nog eige-
naar van de grond – aan St. Joseph en sKin Ar-
chitects. De avond werd druk bezocht. Enkele 
direct omwonenden die tegenover de school 
wonen, uitten hun zorgen over de mogelijke 
inkijk die zij verwachten. Samen met gemeen-
te en architect kijkt St. Joseph naar alle moge-
lijkheden om dit zoveel mogelijk te beperken.

Positief dat er eindelijk iets gebeurt 

Veel bezoekers zijn vooral positief dat er ein-
delijk iets met het gebouw gebeurt. Ook is er 
vanuit verschillende omwonenden behoefte 
om straks zelf op deze locatie te gaan wonen. 
“Ik wil graag wat kleiner gaan wonen, maar 
woon hier zo fijn in deze wijk dat ik hier graag 
wil blijven wonen,” aldus een van de bezoek-
sters.

Planning

Opmerkingen die tijdens de inloopavond door 
omwonenden zijn gemaakt, neemt St. Joseph 
mee in de verdere uitwerking van het plan. 
Daarna dient een nieuw bestemmingsplan 
te worden gemaakt en de bestemmingsplan-
procedure moet worden doorlopen. Dit duurt 
ruim één jaar. De bouw start op zijn vroegst in 
2019.

Toekomst van De Beemden

Wij onderhouden contact met externe partners, 
zoals de gemeente en maatschappelijke organi-
saties. Met deze organisaties worden problemen 
besproken en er wordt overlegd hoe deze ade-
quaat aangepakt kunnen worden, en door wie. 
Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel 
belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over 
de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan ge-
rust contact op met ons.”

Wilt u ons spreken? 

“We willen graag weten wat er leeft en speelt in 
onze wijk. Daarom spreken we graag mensen in 
de buurt aan om even een praatje te maken. Zo 
kunnen wij op tijd reageren als er ergens over-
last wordt ervaren of het gevoel van onveilig-
heid dreigt te ontstaan. We zijn zoveel mogelijk 
in de wijk, dus spreek ons gewoon aan als u ons 
ziet. 
Mocht u ons willen spreken, dan kunt u bel-
len naar 0900-8844. Mochten we allebei niet in 
dienst zijn, dan wordt er een terugbelbericht 
achtergelaten. U kunt ook naar de site gaan van 
de politie: www.politie.nl. Toets u postcode in, 
klik vervolgens op de foto van de wijkagent en 
dan kunt u ons een mail sturen. Kortom, er zijn 
genoeg mogelijkheden om in contact te komen 
met ons.” 

Met spoed politie nodig? Bel 112 

Tot ziens in onze wijk!

Met vriendelijke groet,
Ad Cleijsen
Sven van Dijk
Wijkagenten Boxtel: Oost, Selissen, In Goede 
Aarde en Munsel.
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In oktober 2017 start bij huisartsenpraktijk De 
Vier Kwartieren een multidisciplinair overleg 
(MDO). Een huisarts, een wijkverpleegkundi-
ge van Vivent thuiszorg, het maatschappelijk 
werk, de praktijkondersteuner en de specia-
list oudergeneeskunde zijn daarbij aanwezig. 
Het doel is om de groep ouderen op de juiste 
wijze te ondersteunen.

Ouderen 

Ouderen vormen een steeds groter aandeel 
binnen de groep cliënten. Vivent thuiszorg, 
Contour de Twern en KBO zijn organisaties 
waarmee De Vier Kwartieren nauw samen-
werkt. „De eenzaamheid onder ouderen is 
groot. Dat is gebleken uit de analyse van een 
wijkscan,” aldus Marjo Janssen. „Een sociaal 
probleem dus. Niet alleen iets voor de huisart-
sen, maar ook iets voor een multidisciplinaire 
aanpak met onder andere ContourdeTwern, 
Vivent thuiszorg en de praktijkondersteuner.”

•  Teamnummer Vivent thuiszorg Boxtel-Oost: 
085-0025070 (voor al uw zorgvragen).

• Huisartsen: 0411-685555. 
•  Inloopspreekuur Maatschappelijk Werk Con-

tourdeTwern, locatie De Vier Kwartieren,
   Oisterwijkstraat 2: maandag, dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. (Mireille 
Suijkerbuijk, Marco van Gulik en Lisette Kats).

•  Zinvolle dagbesteding voor hulpvragers én 
voor mensen die vrijwilligerswerk willen 
doen: 0411-655899 (Atie Theunissen).

Vlnr Chantal van der Zanden, Lobke van de Koevering, Jade van der Rijt, Marjo Janssen en Mireille Suijkerbuijk
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Voor de Voedseltuin, gelegen op het terrein van 
De Kleine Aarde, worden nog vrijwilligers ge-
zocht. De groep bestaat nu uit vijftien personen. 
U kunt zelf kiezen wanneer u het liefst wilt wer-
ken. Het gaat om de werkdagen van 8.00 uur tot 
12.00 uur. Lekker werken in de buitenlucht, ge-
combineerd met de gezelligheid van een groep. 
Informatie/opgeven bij Theodoor van Leeuwen: 
06 53155361 of tvleeuwen@xs4all.nl

Op meerdere plekken in Boxtel Oost wordt 
zwerfvuil opgeruimd. Leden van de Vereniging 
De Dommel Door Boxtel zoeken nog vrijwilligers 
die het leuk vinden om één keer per drie weken 
de Dommeloever te ontdoen van zwerfvuil. Het 
is altijd van 9.00 uur tot 10.30 uur, met daarna 
koffie met koek.
 Informatie/opgeven bij Theodoor van Leeuwen: 
06 53155361 of tvleeuwen@xs4all.nl

Wilt u meewerken in de 
Voedseltuin?

Zwerfvuil te lijf

De Stichting Brede Scholen Boxtel heeft on-
langs de Sport- en Cultuurpas gelanceerd. Met 
deze pas kunnen kinderen deelnemen aan na-
schoolse sport- of cultuuractiviteiten. Het voor-
deel is dat ze niet steeds een contant bedrag 
hoeven mee te brengen.

De pas is te koop op de kantoorlocatie van 

de BSB/Buurtsport/CultuurBox
in de Brede School De Wilgenbroek, Dr. De Brou-
werlaan 74. Een pas voor vijf naschoolse sportac-
tiviteiten kost vijf euro.
Voor de cultuuractiviteiten varieert het bedrag, 
afhankelijk van kosten docent en materiaal.
Voor meer info kun je mailen of bellen naar Ghis-

Sport- en Cultuurpas
laine de Brouwer via directie@bredescholenbox-
tel.nl . Tel. (0411)707504.

Dit jaar neemt Boxtel voor de tweede keer deel 

aan de wedstrijd ‘Keukenbazen’. Keukenbazen is 

een initiatief van Agrifood Capital uit Den Bosch. 

Het  onderstreept hoe essentieel het is om kin-

deren te betrekken bij het belang van gezonde 

voeding.

Kinderen kunnen zich opgeven om in teams van 

maximaal vier personen een gezond hoofdge-

recht te maken met producten uit (de omgeving 

van) Boxtel.

De Boxtelse recepten worden beoordeeld door 

de kok van Tafel 25 en het winnende team gaat 

naar de Mega Live Kookbattle op 7 oktober. Op 

11 oktober kookt Hutten catering in het Provin-

ciehuis de winnende

gerechten. Er doen zeventien gemeenten mee 

en de burgemeester van de winnende gemeente 

mag zich een jaar lang ‘Smaakburgemeester van 

Brabant’ noemen.

Via het filmpje in onderstaande link kun je alle 

info nog eens rustig bekijken:

www.youtube.com/watch?v=3M3HYn5PYOs

Aanmelden kan tot en met 24 september op 

www.keukenbazen.nl/meedoen 

Keukenbazen 

Ik zie dat de gemeente meer regie aan de wijken 
geeft, zoals de wijkmakelaars. Maar wat schetst 
mijn verbazing dat de Wijkkrant Oost misschien 
niet meer financieel ondersteund zou worden? 
Er werken een flink aantal vrijwilligers om de 
wijk Oost te binden en de Wijkkrant laat zien wat 
er in de wijk leeft. Zo’n krant is essentieel voor 
de leefbaarheid in de wijk en zeker om de route 
naar duurzaam Boxtel 2030 te ondersteunen.
Mirjam Bemelmans

Naast landelijke, regionale en plaatselijke kran-
ten  vinden bewoners van de wijk Boxtel Oost 
ook regelmatig de Wijkkrant  Oost op de mat. 
Hierin wordt  onder andere specifiek aandacht 
besteed aan bewoners van deze wijk, wat ze 
doen en wat zich in Boxtel Oost afspeelt. Jam-
mer dat er plannen zijn om met die Wijkkrant te 
stoppen. We weten toch al zo weinig van elkaar!
Joop de Weger

Meningen over Wijkkrant
 

Een belangrijke reden om het krantje te be-
houden is dat mensen zo op de hoogte blij-
ven van wat er speelt in de wijk. En je ziet 
mensen in de krant over wie je voorheen niet 
wist wat ze deden. Informatief in de wijk. Een 
wijkkrant is goed voor de betrokkenheid van 
mensen in de gemeenschap.
Thea en Maikel Corsten

Wat mij betreft moet de wijkkrant Boxtel Oost 
blijven omdat ik erg geloof in de lokale kracht 
van deze krant. Het versterkt het groepsge-
voel van onze wijk. 
Er is al genoeg plaats voor onpersoonlijk indi-
vidualisme en dat maakt dat een blad als de 
Wijkkrant Oost tot een welkome afwisseling. 
Willen we de wereld een beetje beter maken 
dan is het fijn om elkaar wat persoonlijker te 
leren kennen. 
De Wijkkrant Oost mag niet verdwijnen.
Maarten Melis

           

Oosterhof:  een goed koop centrum
Voor de vakantieperiode hebben we een aan-
tal herstelwerkzaamheden laten verrichten. De 
buitenkant is geschilderd, en enkele verzakte 
tegels zijn vervangen. Ook hebben we een con-
tract afgesloten met een decoratiebedrijf dat 
het winkelcentrum enkele malen per jaar voor-
ziet van nieuwe kleurige materialen die de gan-
gen van het winkelcentrum opfleuren. 
Dit alles totdat we kunnen starten met de aan-
pak van het winkelcentrum. Het principever-
zoek voor de uitbreiding/renovatie van het win-
kelcentrum Oosterhof ligt bij de gemeente. In 
september zal de gemeente erop reageren.

Langzaam maar zeker gaan we  ook weer de 
voorbereidingen starten voor de Boxtel Oost 
Dag, die weer zal plaatsvinden op de laatste 
zondag van september (dit jaar 24 september). 

Tussen 11.00 en 16.00 uur bruist het van de 
activiteiten van gemeenschapshuis De Rots 
tot en met winkelcentrum Oosterhof.
Als winkeliers van Oosterhof nemen wij deel 
aan het overleg met de organisatie van de 
Boxtel Oost Dag. Tenslotte is het winkelcen-
trum onderdeel van de sociale as in de wijk 
Oost.
Voor het derde jaar zullen wij het jaarlijks 
terugkeerde straatvoetbaltoernooi organise-
ren in samenwerking met Buurtsport Boxtel. 
Graag willen wij alle scholen van Boxtel uit-
nodigen om met zoveel mogelijk leerlingen 
deel te nemen aan dit toernooi. 

Winkeliers Oosterhof

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 BuurtInformatie-
Centrum di. en do.  7.30 uur – 8.00 uur en van 
12.30 uur – 13.00 uur.
Hoogheem 72

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

Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte 
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 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
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Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
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noorreigersman@gmail.com
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Zoek je gevarieerd vrijwilligerswerk, houd je van 

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

atief in het bedenken van onderwerp en ken je 

veel mensen in de wijk?

Dan leren wij je graag kennen. Wij bieden een 

gezellige sfeer en veel enthousiasme binnen de 

redactie!

Ben jij onze nieuwe collega?
 

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

noorreigersman@gmail.com

Graag tot ziens!

De redactie
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