
 

het kloppend hart van Oost

50 jaar Hoogheem  

Hoogheem Flat 4, de Schorpioen, bekent kleur 
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Creatief in de Wijk: Saskia Boleij

Saskia Boleij zal bij velen bekend zijn 
als de medewerkster van de voormalige 
boekhandel Elckerlijc, waar ze maar liefst 
vierentwintig jaar heeft gewerkt.
Vroeger heeft ze veel getekend en ge-
schilderd, maar tegenwoordig maakt ze 
voornamelijk collages. Ze komt uit een 
creatieve familie: men was veel bezig met 
boeken, verf en papier. Het werken met 
verschillende materialen is haar dan ook 
met de paplepel ingegeven. Ze verzamelt 
van alles en nog wat zoals kaartjes, post-
zegels, boodschappenbriefjes, toegangs-
kaartjes van musea en bioscopen, verpak-
kingen van snoepjes en nog veel meer. En 
dat gebruikt ze in haar werkstukken.

Collages
Saskia schrijft met penseel op papier (kaart-
jes) en plakt daar dan iets overheen, dus de 
tekst zit gedeeltelijk achter de collage. Die 

teksten kunnen bijvoorbeeld kinderliedjes zijn 
of een beschrijving van het onderwerp van de 
collage. Verder maakt ze boekjes, onder meer 

Volgend jaar bestaan de flats op Hoogheem vijftig jaar! En de huurdersvereniging be-
staat dan 25 jaar. Genoeg reden om er een feestelijk jaar van te maken. Vijftig jaar is ook 
een mooi moment om terug te kijken. En hoe doe je dat beter dan met oude foto’s en 
mooie verhalen. Hebt u nog oude foto’s in bezit? Wij ontvangen ze graag! Hebt u ideeën 
of wilt u meehelpen? Meldt u dan aan bij Rita van Berkel via mhwgvanberkel@kpnmail.nl.

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

“Ik vind het leuk om dingen 
voor mensen te maken.”
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met gedichtjes, en die bindt ze ook zelf in.
“Ik vind het leuk om voor mensen dingen te 
maken waarbij mijn hart ligt: een mooi boekje 
maken, schrijven en schilderen,” legt Saskia uit. 
“Tekenen en schilderen heb ik altijd gedaan. Ik 
maak ook stempeltjes en linosnedes en ik werk 
met stoffen en borduurgarens. Daar maak ik on-
der andere tasjes van. Soms werk ik driedimen-
sionaal.”

Art journal
Op het moment is Saskia bezig met ‘art journa-
ling’. Een art journal is eigenlijk ook een collage, 
maar dan in de vorm van een dagboek. Je hebt 
dan een visueel dagboek waarbij behalve tekst 
bijvoorbeeld ook schetsen zijn gevoegd.
Saskia is autodidact en maakt “alles met de 
hand, niets met de computer”.

Bart Jansen 

Misschien is het u al opgevallen: ook flat 4 on-
derging een metamorfose! We legden het kleur-
advies van de architect voor aan de bewoners 
en zij reageerden positief. Wij mogen een kleur-
wijziging pas doorvoeren als zeventig procent 
van de bewoners akkoord gaat.  

Volgend jaar bestaan de flats op Hoogheem 50 jaar! En de huurdersvereniging bestaat 25 jaar! Genoeg reden om er samen een feestelijk jaar van te maken. 

50 jaar Hoogheem!

Viert u 
ook mee? 1968-2018

Heeft u nog oude foto’s?
50 jaar is ook een mooi moment om terug te kijken. En hoe doe je dat beter dan met oude foto’s en mooie verhalen. Heeft u nog oude foto’s in bezit? Wij ontvangen ze graag (of maken een kopie).

Heeft u ideeën?  Of wilt u ook graag meehelpen? Meld u dan aan bij Rita van Berkel:mhwgvanberkel@kpnmail.nl

www.sintjoseph.nl
  /WoonstichtingStJoseph 

 @StJosephBoxtel

Elke bewoner mocht vervolgens kiezen uit 
vier verschillende kleuren voor de voordeur. 
Naast het schilderen van de flat pakten we 
ook de galerijvloeren aan en in 2018 starten 
we met het vernieuwen van de bergingen en 
bergingsgangen

Foto boven Heemkunde Boxtel, collectie Wim Baaijens

Foto onder Heemkunde Boxtel, collectie Jan van Oploo

Nieuws van de kinderboerderij

Nieuw leslokaal
Er is erg hard gewerkt in de kinderboerderij, 
maar het resultaat is er ook naar. De eerste scho-
len hebben hun groepen 1 tot en met 4 al aange-
meld. Er worden vier onderwerpen aangeboden: 
zon, water, riool en natuur om de boerderij. Maar 
let op! De kinderen gaan niet stilzitten met hun 
armen over elkaar, ze gaan vooral leuke dingen 
doen! Water zuiver maken, een riool bouwen, 
een solarauto, -molen, -helikopter of -carrousel 
in beweging krijgen. Of met schep en vergroot-
glas rondom de boerderij op verkenning. Dit is 
maar een kleine greep uit de belevingen die de 
schoolkinderen worden geboden. Er hebben 
zich al vrijwilligers opgegeven, maar als ook u 
zin hebt om enkele malen tussen 9.00 en 12.00 
uur een klas te begeleiden, meldt u aan bij info@
kinderboerderijboxtel.nl.

De beweeg- en generatietuin blijft in goede 
handen
Op 4 oktober hebben wethouder Marusjka Les-
trade en de voorzitter van de stichting Kinder-
boerderij Boxtel, Emile Lockefeer, hun handte-
kening gezet onder de formele overdracht van 
de zorg voor tuinen. De initiatiefnemers van de 
oprichting, Diny Stolvoort en Piet Jansen, waren 
daarbij aanwezig. De uitvoering en het onder-
houd komen onder de vleugels van de kinder-
boerderij om het voortbestaan van de tuin te 
garanderen. Groot onderhoud is voor de ge-
meente, en het kleine onderhoud en opslagma-
teriaal is voor de kinderboerderij. Piet blijft, met 
enkele vrijwilligers, zeer nauw betrokken bij het 
onderhoud. Hij kan daarbij nog hulp gebruiken. 

Bij interesse kun je mailen naar: generatietuin-
boxtel@gmail.com

In de overdracht is bepaald dat de tuin een A-
status heeft én behoudt. Dinie is blij dat het 
voortbestaan én de kwaliteit van de tuin op 
deze manier gewaarborgd blijft. De tuin blijft 
zoals hij is. Alleen wordt er bij de zithoek door 
de gemeente een straatlantaarn geplaatst. De 
beweeg- en generatietuin en de kinderboerderij 
vormen samen een mooi geheel in de wijk. Bo-
vendien wordt er een historische schuur op het 
erf geplaatst. 

Koe Fien wordt moeder
Begin maart 2018 zal koe Fien, als alles goed 
blijft gaan, bevallen van een kalfje. Haar zwan-
gerschap is officieel vastgesteld. Een beetje extra 
aandacht zal de drachtige Fien zeker goed doen.

Hebt u de kinderboerderij ook op de Boxtel 
Oost Dag gezien?
Wat was het een heerlijke dag, mooi weer en 
veel aanloop op het terras van De Rots. We heb-
ben toen meteen maar veel verteld over onze 
educatieaanbiedingen. En natuurlijk mochten 
kinderen veel zelf doen. We blijken veel jonge 
onderzoekers onder ons te hebben.



 

 
Oosterhof een goed koop centrum
Er is alweer veel gebeurd rondom winkelcen-

trum Oosterhof. Natuurlijk is het besluit van 

Aldi om uit ons winkelcentrum weg te willen 

een tegenvaller. Het betekent dat het hele plan 

opnieuw herzien moet worden. Helaas hebben 

we als winkeliers niet alles in eigen hand en de 

bal ligt nu bij de eigenaren en gemeenten.

We willen deze krant niet gaan gebruiken om 

uit te weiden over de politieke en juridische za-

ken en ook niet om discussies aan te gaan, al 

houdt het ons natuurlijk wel erg bezig.

Oosterhof aan de binnenkant

Wat hierboven is besproken betreft groten-

deels de buitenkant van Oosterhof. Binnen 

gaat een stuk beter. De tegels in de passage zijn 

vlak gelegd, er is geschilderd en is er weer vro-

lijke decoratie aangebracht en we maken ons 

op voor de feestdagen.

Natuurlijk eerst het sinterklaasfeest en dan 

kerst, om het jaar af te sluiten met oud en 

nieuw.

Drukke dagen, die veel energie van het perso-

neel en van ons vragen, maar het zijn wel vro-

lijke dagen. Daar krijgen wij als winkeliers weer 

positieve energie van. De sfeer in het winkel-

centrum is goed en ook de consumenten blij-

ven ons trouw bezoeken.

Kleurplaten

De prijsexplosie is een begrip geworden ge-

zien de vele positieve  reacties van de klanten 

en de vele bonnen die worden ingeleverd.

Ook zijn we de samenwerking weer aange-

gaan met Stapel op Sint en op 2 december 

komen de muziekpieten op bezoek en krijgen 

de kinderen een verrassing als ze de kleurplaat 

inleveren. De kleurplaten liggen klaar bij alle 

winkeliers. 

Kortom, volop activiteiten in uw winkelcen-

trum Oosterhof. Een heel fijne feestmaand 

gewenst! 

 

Winkeliers Oosterhof
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De voetafdruk Mirjam Bemelmans

Ondernemer in de wijk: Erika Basten

Soms loopt het leven niet op rolletjes en lukt 

het niet meer om alle eindjes aan elkaar te 

knopen. Voor je het weet, staat er een deur-

waarder aan de deur. Wat dan? Als je uitein-

delijk de stap durft te zetten om hulp te zoe-

ken, kun je bij bureau Schuldhulpverlening 

of maatschappelijk werk hulp vragen. Zij 

kunnen kijken of de problemen eenvoudig 

zijn op te lossen of ze verwijzen je door naar 

een bewindvoerder. 

De bewindvoerder kan je helpen om te zor-

gen dat je vaste lasten maandelijks betaald 

worden. Ook zal een bewindvoerder kijken of 

er nog ‘potjes’ zijn die nog onbenut zijn. Denk 

hierbij aan bepaalde maatschappelijke voor-

zieningen of toeslagen waar je wel recht op 

hebt, maar die je nog niet ontvangt.

Gezonde financiële positie

Erika Basten heeft zich gespecialiseerd om 

als bewindvoerder mensen weer in de rich-

ting van een gezonde financiële positie te 

krijgen. Voorheen werkte ze als deurwaar-

der en toen zag ze hoe het kan misgaan. 

In haar functie van deurwaarder was het 

alleen niet mogelijk om echt iets voor de 

mensen te betekenen. Verder dan wat tips 

en verwijzingen kwam het dan niet.

 Als bewindvoerder is dat anders. Je maakt 

eerst een overzicht van bezittingen, inkom-

sten en schulden en stelt een plan van aan-

pak op. Een bewindvoerder legt jaarlijks 

financiële verantwoording af aan de kan-

tonrechter. Zo blijft er ook toezicht op wat 

een bewindvoerder doet. Door de in 2014 

ingestelde kwaliteitseisen kun je niet meer 

zomaar bewindvoerder worden. Hiervoor 

moet je een uitgebreid bedrijfsplan depo-

neren bij de Rechtbank en vooraf al aan 

allerlei eisen voldoen. Erika schoolde zich 

in 2016 om en werd door de kantonrechter 

begin juni 2017 benoembaar gesteld. Vanaf 

toen kon ze beginnen. 

 

Tijdens de Week van de duurzaamheid in oktober 

vond in Boxtel Oost een bijzonder pilot plaats. In 

deze Designweek@school gingen leerlingen van 

OBS de Spelelier samen met de onderbouwleer-

lingen van het Jacob-Roelandslyceum in Brede 

School De Wilgenbroek aan de slag met het op-

lossen van duurzaamheidsproblemen.

De kinderen leerden de mogelijkheden van een 

nieuwe technologie kennen, waarbij program-

meren als middel werd gebruikt om een oplos-

sing te bouwen. Tijdens dit project kwamen ze 

erachter dat ze met design thinking impact kun-

nen hebben op de maatschappij waar ze deel 

van uitmaken. 

21e-eeuwse vaardigheden

Het project had een directe relatie met de wijze 

waarop kunst- en cultuureducatie

in De Spelelier wordt vormgegeven. Onderzoe-

kend leren stond ook deze week centraal.

Daarnaast kwamen ook tal van andere 21e-

eeuwse vaardigheden aan bod, zoals samenwer-

ken, probleem oplossen en mediawijsheid ruim-

schoots aan bod.

Wijze uit Oost: Frans van LoonWie is Debbie Ophof?

Kinderen aan de slag met 
duurzaamheid 

Why swim when you can fly? staat er bij de voor-

deur van Mirjam. Haar lijfspreuk, zegt ze. Waarom 

genoegen nemen met de gebaande paden, als 

je de mogelijkheid hebt om anders te kunnen?

Onze Aarde is er niet alleen voor ons, maar ook 

voor onze kinderen. Juist door haar drie kinde-

ren is Mirjam meer bezig met het milieu en ge-

zond leven. Het laatste project waaraan ze heeft 

meegeholpen was de innovatie route in Boxtel, 

langs twintig enthousiaste ondernemers die 

duurzaam werken. Daarvóór was ze als kartrek-

ker actief in de werkgroep tegen schaliegasbo-

ringen. Gelukkig is het nu rustig op dat gebied.

Van huis uit heeft ze wel zaken meegekregen, 

zoals “doe de deuren dicht; we stoken niet voor 

buiten”. En niet onnodig de lamp laten branden. 

Waarschijnlijk was het toen niet voor het milieu, 

maar meer uit zuinigheid.

“Als er onverhoopt niemand beschikbaar is, 

weten ze me te vinden.”

Velen zullen zich Frans van Loon herinneren als 

‘hun’ tandarts. Hij is alweer zeventien jaar gepen-

sioneerd en houdt zich nu als vrijwilliger op ver-

schillende vlakken intensief bezig met de Heilig 

Hart Parochie. Aan de totstandkoming van deze 

parochie is een hele ontwikkeling voorafgegaan 

en daar heeft Frans het zijne aan bijgedragen.

Veel taken

De eerste fusie vond in 2006 plaats, waarbij de 

toenmalige parochies Sint Petrus, Heilig Hart en 

Maria Regina opgingen in de Verrijzenisparochie. 

Wat betreft de liturgie had Frans in het bestuur 

van de voormalige Sint Petrusparochie en de 

nieuwe Verrijzenisparochie veel onder zijn be-

heer.

In 2008 kreeg hij het secretariaat erbij en deed 

veel samen met de vicevoorzitter. Verder is Frans 

ook actief als vrijwilliger bij uitvaarten en avond-

wakes.

Eind 2011 moest Frans de bestuurderstaken op-

geven, maar hij ging bepaald niet stilzitten. Tot 

“Niveau is belangrijker dan leeftijd”

Debbie Ophof is met haar dansschool Dem-

mo Streetdance altijd prominent aanwezig op 

de Boxtel Oost Dag, waar ze elke keer weer de 

aandacht trekt van een grote groep mensen.

Ze kwam al in aanraking met streetdance 

toen ze ongeveer twaalf jaar was en sindsdien 

is ze er niet meer mee gestopt. In het jaar 2000 

besloot ze, naast haar werk in de zorg, te be-

ginnen met haar eigen dansschool Demmo 

Streetdance.

Laagdrempelig

“Ik probeer een zo breed mogelijke doel-

groep aan te trekken waarbij het niet in eerste 

instantie om het niveau gaat. Laagdrempelig-

heid is daarbij belangrijk,” vertelt Debbie.

Debbie geeft les aan zes groepen: kinderen 

van zeven tot twaalf jaar, kinderen van twaalf 

tot zestien jaar, volwassenen, gevorderden, 

een open training en een ‘speciale aandacht’-

groep. Met de laatste groep is ze een klein jaar 

geleden begonnen, voor mensen met een be-

perking. “Zij vallen overal een beetje buiten. 

Ook op een reguliere dansschool moeten ze 

kunnen kunnen instromen op hun eigen tem-

po en niveau,” legt Debbie uit. “Wat dit betreft 

zijn er weinig mogelijkheden voor mensen 

met een beperking, terwijl er volgens mij een 

Dat stoken is nu nog een issue, de verwarming 

staat een graadje lager en ieder doet een lek-

kere warme trui aan. Bij het kopen van kleding 

is mode niet het belangrijkst. Bamboe onder-

goed is wat duurder, maar doordat er veel min-

der water voor de productie nodig is, beter voor 

het milieu en het draagt prettig. Kleding kun je 

afdragen, de slijtplekken die nu in de mode zijn, 

komen er dan vanzelf in.

Ook bij de aanschaf van meubels zijn duurzaam-

heid en hergebruik punten om rekening mee te 

houden. Voor het bankstel hebben ze een tijd 

gespaard, zodat ze iets konden kopen dat vele 

jaren dienst kan doen. De tuinstoelen zijn van re-

cycled plastic en zijn weer recyclebaar als ze ooit 

afgedankt worden.

In de keuken zijn ze bewust overgegaan op elek-

trisch koken. Dat is veel schoner dan gas. Boven-

dien wekken ze zelf stroom op met een dak vol 

de dag van vandaag verzorgt hij de planning 

voor de liturgie (vieringen), de kosters, de voor-

gangers en de lectoren.

Restauratie

Naast dat alles was Frans ook secretaris van de 

‘Stichting Restauratie Sint Petruskerk’ die tot 

doel had gelden in te zamelen voor, zoals de 

naam al zegt, de restauratie van die kerk. Dit 

werd voltrokken tussen 1990 en 1993.

“Niemand kon geloven dat we de benodigde 

500.000 gulden bij elkaar konden krijgen,” ver-

telt Frans, “maar uiteindelijk werd het toch mooi 

700.000 gulden!”

Tot slot was Frans eveneens zijdelings betrokken 

bij de toekenning van de eretitel ‘basiliek’ aan de 

Sint Petruskerk.

www.heilighartparochie.nl 

Bart Jansen

 

Vrijwilligers gezocht 

voor Generatietuin. 

Aanmelden/info 

0411 755 633.

Sorteren

Erika heeft haar kantoor aan huis, aan de 

Europalaan, maar de afspraken vinden al-

tijd bij de cliënt thuis plaats. Dan hebben 

ze alles bij de hand. Mensen hebben vaak 

geen idee hoe ze ervoor staan. Soms staat 

er een doos vol ongeopende post en vullen 

ze het ene gat met het andere. Het begint 

met sorteren, bepalen wat relevant is, eruit 

halen waar de cliënt direct zelf stappen in 

kan ondernemen. Dan neemt Erika de stuk-

ken mee naar haar kantoor, om het verder 

uit te werken tot een rapport dat naar de 

kantonrechter gaat. Die bepaalt of iemand 

onder bewind gesteld wordt. Dit is vrij-

willig, maar je zit er wel aan vast! Tot het 

weer door de rechter ontbonden wordt. Als 

een bewind wordt uitgesproken omdat er 

schulden zijn, wordt het voor vijf jaar uit-

gesproken. 

 

Leefgeld

Als de kantonrechter het bewind heeft uit-

gesproken, gaat Erika aan de slag. Zodra 

de inkomsten van cliënt op een speciaal 

geopende rekening binnenkomen en de 

vaste lasten worden betaald, gaat ze pro-

beren om afspraken met de schuldeisers te 

maken. Wekelijks krijgt de cliënt leefgeld 

om van te leven. Voor de rest van de in-

komsten maakt ze potjes waar ze de vaste 

lasten uit betaalt en waarmee ze de schuld-

eisers afbetaalt. Als na de stabilisering van 

het inkomen duidelijk is dat de schulden 

op eigen kracht niet binnen afzienbare tijd 

(36 maanden) kunnen worden voldaan, 

kan de weg naar een minnelijk schuldsa-

neringstraject bewandeld worden. Hier-

mee ben je na 36 maanden (mits je je aan 

De leerlingen werden ondergedompeld in deze 

wereld van programmeren, computational thin-

king en design thinking. 

Het project startte met een kick-off waarbij ook 

designer en oud-leerling Lenneke Langenhuijsen 

(buro Belèn) betrokken was. Daarnaast brachten 

de bovenbouwleerlingen een bezoek aan de ten-

toonstelling ‘Earth Matters’ in het Tilburgse Tex-

tielmuseum.

Gedurende de week gingen de kinderen in het 

minilab, codelab, robotlab en designlab aan de 

slag. Kinderen bedachten oplossingen als ‘de koe-

pel om een fabriek’, ‘papier van herfstbladeren’ en 

recyclen van plastic en kleding van materialen uit 

de natuur.

Ghislaine de Brouwer

grote vraag naar is.”  Als blijkt dat het niveau 

bij iemand hoger is of wordt dan dat van de 

betreffende groep is het geen probleem om te 

‘verhuizen’ naar een hogere groep.

Toegankelijk

“Ik onderscheid me van anderen omdat ik 

goed toegankelijk ben voor alle mensen en ik 

vind het belangrijk dat iedereen plezier heeft 

en zichzelf kan ontwikkelen. Als je ziet wat bij-

voorbeeld kinderen kunnen bereiken, en als 

ouders zeggen dat hun kinderen zo veranderd 

zijn en zelfstandiger zijn geworden, geeft me 

dat een grote voldoening!”

Ik bezocht Debbie een hele avond tijdens haar 

lessen en heb al haar leerlingen ontmoet. Ik 

was onder de indruk van haar enthousiasme, 

professionaliteit en de persoonlijke aandacht 

die iedereen van haar kreeg

www.demmo.nl 

Bart Jansen

strenge regels houdt) van je schulden af. 

Als dit niet slaagt, kan het ook via de rech-

ter afgedwongen worden. Dit heet dan de 

wettelijke schuldsanering (WSNP). Na deze 

drie jaar is het de bedoeling dat iemand 

zelf langzaamaan weer meer verantwoor-

delijkheid krijgt, zodat hij weer zelfstandig 

formulieren afhandelt en rekeningen gaat 

betalen.

 

Voldoening 

“Het valt niet mee om als alleenstaande 

van 35 euro leefgeld per week rond te 

komen, voor een stel met kinderen is het 

leefgeld circa 90 euro per week. Gelukkig 

hebben we in Boxtel de Voedselbank en 

de Vincentiusvereniging, die ook een hel-

pende hand uitsteken,” legt Erika uit. “Als 

iemand weer financieel op eigen benen 

kan staan, is dat na al die jaren een mooie 

overwinning. Het geeft voldoening als je 

mensen kunt helpen hun financiële leven 

weer structuur te geven.” 

Bewindvoering kan overigens ook nodig 

zijn voor ouderen of mensen met een licha-

melijke of geestelijke beperking, die het 

niet (meer) lukt om de eigen financiën te 

regelen. Maar tot nu toe heeft Erika vooral 

cliënten met schulden problematiek.

 

Erika Basten-van der Heijden, Basten Be-

windvoering

Postbus 25, 5280 AA  Boxtel 

085-0160703 (maandag t/m donderdag 

9.00-12.00 uur + maandagavond 17.00-

19.00 uur)

www.bastenbewindvoering.nl

Wauda Maas 

zonnepanelen. Twee soorten zie ik liggen. De 

gewone platte die je overal ziet, maar ook 

speciale met buizen. Met behulp van nano-

technologie (allerkleinste deeltjes) zetten zij 

daglicht om in warmte-energie.

Verder is er een kleine koelkast met een nul-

graden vak, ideaal om groenten in te bewa-

ren. Weinig ruimte, maar toch voldoende 

voor twee weken boodschappen voor een 

gezin met 5 personen. Voedsel weggooien 

hoeft niet als je bewust inkoopt.Behalve 

biologische levensmiddelen om gezond te 

leven, is ze ook bezig met zaken als mobiel-

tjes voor kinderen. Bijvoorbeeld, in België en 

Duitsland mogen kinderen geen telefoon tot 

13 jaar in verband met straling. Maar bij ons 

in Nederland gaan de economische belan-

gen voor. Dat geldt ook voor smog. Landen 

om ons heen nemen eerder maatregelen.

Het is herfst en in de tuin ziet het er wat 

rommelig uit. Maar dat hoort zo in een per-

macultuurtuin. Blaadjes die afvallen worden 

vanzelf weer compost en opgenomen in 

het systeem. Het is een eetbare tuin. Van de 

meeste planten en bloemen kun je plukken 

om ze in gerechten te verwerken.

Ik heb weer veel tips gekregen tijdens dit 

interview. Zo kom ik bij vertrek langs een 

“adoptieplant”; die krijgt hier een tweede 

leven.

Wauda Maas

Patrick van den Aker goes Ame-
rica… Destination New York 

November 2018, nog een jaar te gaan, maar 

dan wil Patrick er ook staan. Dutchman in 

New York, aan de start van de marathon voor 

Kika.

November 2017, nog een jaar te gaan en ik 

luister naar de enthousiaste uitleg van Pa-

trick over zijn plannen om deze marathon te 

lopen en de voorbereidingen die van hem 

worden gevraagd. Dus, nog een jaar te gaan 

en dan rent Patrick voor Kika.

Wilt u hem volgen, dan kan dat op 

www.facebook.com/patrickvandenaker.

Wijkkrant in uw mailbox?

Wilt u de wijkkrant voortaan liever in uw 

mailbox ontvangen? 

Stuur dan een berichtje met onderwerp-

regel ‘wijkkrant in mijn mailbox’ naar info@

boxtel-oost.nl.

Vermeld uw huisadres in de mail, zodat wij 

weten dat bij u de papieren wijkkrant niet 

meer bezorgd hoeft te worden.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

De redactie

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar
Boxtel Oost heeft vrij veel openbaar groen, maar 
er mag wel wat meer variatie in. We hebben rui-
me grasperken en plantsoenen, en redelijk veel 
bomen. Het zou de wijk opfleuren als er meer 
verschil was in plantensoorten, hoogte en kleur. 
Wij van Eetbaar Boxtel denken bijvoorbeeld aan 
kleine bosschages, pluktuinen en  eetbare plan-
ten (kruiden, fruitbomen en -struiken). 
Niet alleen voor wijkbewoners, zodat zij de na-
tuur intenser beleven en samen iets oppakken. 
Maar ook om de natuur te helpen, want de bio-

Na een lange tijd van voorbereiden is het nu 
zover: we gaan de hondenspeelplaats aanleg-
gen en we doen ons best om dat zo snel mo-
gelijk te realiseren. 

Zoals al een paar keer bekend is gemaakt komt 
de hondenspeelplaats tussen de flats 3, 4 en 5.  
Dit is het grote grasveld waar de picknicktafel 
staat. Dit grasveld wordt in tweeën verdeeld. 
De voorste helft, die het dichtst bij het huidige 
uitlaatveldje ligt, wordt de hondenspeelplaats. 
Deze plek ligt redelijk centraal in het gebied 
Hoogheem en op voldoende afstand van de om-
liggende flats.

Wat gaan we de komende periode allemaal 
doen?
•    Het opstellen van gebruiksregels van de hon-

denspeelplaats. We begrijpen dat niet ieder-
een even blij is met deze voorziening, 

IIk kijk altijd uit naar de wijkkrant. Ik vind het heel 
leuk om hem te lezen. De artikelen zijn interes-
sant, vooral omdat het je eigen wijk betreft. Ik 
vind het wel jammer dat hij nog maar vier keer 
per jaar komt, in plaats van zes keer per jaar. 
Annelies Tausch

Via de wijkkrant volg ik wat er gebeurt in de wijk. 
Boxtel Oost is erg groot en bestaat uit verschil-
lende delen. De wijkkrant is een mooi instru-
ment om geïnformeerd te worden wat zich al-
lemaal afspeelt in de wijk. Hoe kun je dat anders 

Een rood busje komt aanrijden bij de kinder-
boerderij. De hulptroepen van De Werf arriveren. 
Elke dinsdagmiddag komen Harm, Bas en Ma-
rion, cliënten van De Werf, helpen bij het onder-
houd van de generatietuin. Vol enthousiasme 
komen ze uit de bus en ze zien direct dat het 
weer vol bladeren ligt. Ook op donderdagmid-
dag komt er een groep van de Werf; dan gaan 
Erwin, Astrid, René en Patra aan de slag.
Chris van de Besselaar is enkele jaren geleden als 
vrijwilliger klussen gaan doen bij de kinderboer-
derij. Toen hij de vraag kreeg of hij iemand van 
de Werf een-op-een wilde begeleiden vond hij 
dat een leuke uitdaging. Het is net één grote fa-
milie, geeft hij aan. Van het een kwam het ander, 
dus rolde hij als vanzelf in het vrijwilligerswerk 
voor De Werf.

Aandacht
Soms heeft iemand meer aandacht nodig dan 
een ander. 
“Dat klopt,” zegt Bas. “Mijn hoofd zit soms hele-

De biodiversiteit verbeteren en de straat opfleuren 

De hondenspeelplaats komt er
 

Meningen over Wijkkrant Boxtel 

De mensen van De Werf zijn van vele markten 

dus vinden we het belangrijk om ook daarmee 
rekening te houden. Zo is het absoluut niet de 
bedoeling om het als hondentoilet te gebrui-
ken. Er zijn meer dan voldoende gelegenhe-
den in de directe omgeving om uw hond uit te 
laten. We verzoeken u als hondenbezitter dan 
ook dringend om de behoefte van uw hond op 
te ruimen, mocht er toch een ongelukje gebeu-
ren!

  De gebruiksregels worden vermeld op een 
groot bord bij de ingang van de hondenspeel-
plaats, zodat voor iedereen duidelijk is wat de 
regels zijn. 

•  Het aanvragen van de offerte voor het hek-
werk. Het spreekt voor zich dat honden hier 
kunnen en mogen loslopen, maar dat andere 
personen daar geen hinder van ondervinden.

•  Het vastleggen van afspraken over het ope-
nen en sluiten van de hondenspeelplaats. Om 
eventuele overlast van blaffende honden te 

diversiteit is flink achteruitgegaan. Insecten, 
bijen, vogels en vlinders hebben het steeds 
moeilijker. Dat kun je de laatste jaren ook in je 
eigen tuin merken. 
Samen met de gemeente valt er van alles te 
regelen, o.a.: Buurtplantdag. Ieder voorjaar kun-
nen inwoners zich inschrijven voor gratis fruit-
bomen en –struiken in hun straat. 
Bloembollen. 
Is er bij u in de buurt ruimte voor bloembollen 
om bijen te helpen in het voorjaar? 

Pluktuin. 
Met behulp van een startersondersteuning kun-
nen mensen in hun buurt een pluktuin of kleine 
moestuin beginnen. 
Operatie Steenbreek. 
In je eigen tuin de stenen vervangen door groen. 
Zelfs een eetbare siertuin hoort tot de mogelijk-
heden! 
Hebt u een idee? Mail naar Eetbaar Boxtel (info@
eetbaarboxtelnl). Of bel met David Andreae, 
(0411) 677597.

te weten komen? Niet iedereen laat zich op de-
zelfde manier informeren, maar dit is zeker een 
nuttig middel.
Theodoor van Leeuwen

De wijkkrant is belangrijk. Als we de krant niet 
in de bus krijgen, dan haal ik hem altijd bij in de 
Oosterhof. De interviews gaan over interessante 
mensen. Boeiend om te lezen wat er allemaal in 
de wijk gebeurt.  En goed dat mensen en bedrij-
ven een podium hebben in de wijkkrant. Dit is 
echt een verbindende factor. Soms bewaar ik de 

wijkkrant als er een adres in staat waar ik iets aan 
heb, voor mezelf of voor de kinderen of kleinkin-
deren.
Anneke Jepma 

Leuk om te weten wat er speelt. Boxtel Oost heeft 
niet zo’n samenhang als bijvoorbeeld Liempde. 
Daar krijgen de mensen meer voor elkaar. De 
wijkkrant biedt een platform voor onderwerpen 
als duurzaamheid, biodiversiteit en natuur. En 
dat leidt weer tot meer contacten. 
David Andreae

voorkomen, is ons voorstel om het veldje da-
gelijks tussen  9.00 en 21.00 uur open te stellen. 
Dit zal ook op het bord met de gebruiksregels 
worden aangegeven. Wij als werkgroep gaan 
ervoor zorgen dat het terrein geopend en af-
gesloten wordt. 

Als we dit allemaal geregeld hebben, gaan we de 
opdracht verstrekken voor het plaatsen van het 
hekwerk en gaan we het bankje en de afvalbak 
een stukje opschuiven naar de ingang van de 
hondenspeelplaats.
Als er nog mensen zijn die willen helpen, nu of 
wanneer de hondenspeelplaats er is, dan ben je 
van harte welkom!

Werkgroep hondenspeelplaats:
Wilma, Ria, Kitty en Leny.
Voor verdere info of aanmelden werkgroep:
Leny: 06-20290221.

maal vol; dan moet ik even alleen zijn om tot 
rust te komen.” Gelukkig is er genoeg ruimte 
binnen de groep om aandacht te geven aan 
individuele verschillen. 

Anita van Kuijk, ook vrijwilligster, werkt mee in 
de generatietuin. Samen met Chris begeleidt ze 
telkens drie tot vier cliënten. “Buiten bezig zijn 
is gezond en het contact met mensen is prettig. 
Het geeft voldoening om je tijd op deze manier 
te besteden.” Bij slecht weer wordt er in de kin-
derboerderij geknutseld. Kralen en stiften wor-
den tevoorschijn gehaald.
Maar ik geloof dat er nu even te veel gepraat 
wordt, want er moet gewerkt worden. Waarom 
is er geen hark? Waar blijft de kruiwagen? Chris 
gaat snel meer gereedschap uit de schuur ha-
len, zodat de tuin er straks weer pico bello bij 
ligt. Ook het hoekje met de picknicktafel, waar 
hangjongeren rommel en peuken achterlaten, 
wordt elke keer weer schoongemaakt.

Behalve op de kinderboerderij is De Werf actief 
op meer locaties in onze wijk. Ook op andere 
plekken gaan er prikploegen op pad om rom-
mel op te ruimen.
Wauda Maas


