Jong in de wijk
Ze rijdt graag paard en besteedt er veel tijd aan. Als op haar derde jaar zat Chenne de Laat
(15) regelmatig op een pony en sinds haar zevende is ze echt bezig met rijden. Met haar
paard Vaya (ook 15 jaar) heeft ze inmiddels dressuurklasse M2 bereikt en ze verwacht
binnenkort in klasse Z te zitten.
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het kloppend hart van Oost

Tip: wees alert bij het openen van de deur
De dagen zijn nog steeds kort. En dat betekent
dat insluipers actief zijn. Daarom geven wij u
graag een belangrijke tip: open de deur niet
voor iedereen!
Staan er medewerkers van een bedrijf bij u aan
de deur of aan de bel? Wees alert! Uw veiligheid
staat voorop.
Wat doen wij?
• Wij kondigen een bezoek bij u in de woning altijd
aan! Ook als andere partijen werkzaamheden
voor ons uitvoeren.
• Krijgt u onverwacht bezoek van een medewerker? Open dan de deur niet! Is het toch iemand
met goede bedoelingen, dan komen zij vanzelf
terug. Nu mét een aankondiging.

Wat kunt u zelf doen?
• Wordt onze naam gebruikt, maar twijfelt u of
dit klopt? Bel dan even naar ons kantoor om te
vragen of het juist is.
• Vraag altijd naar legitimatie voordat u mensen
binnenlaat. Professionals vinden dat geen enkel probleem en zijn juist blij dat u alert bent.
• Woont u in een appartement? Open de centrale
toegangsdeur beneden niet als u geen bezoek
verwacht. Zo voorkomt u dat mensen die er
niet horen, het gebouw binnenkomen.

Bericht van de wijkmakelaar

De M staat voor midden en de Z voor zwaar.
Haar uiteindelijke doel is de Grand Prix. “Ik
wil doorgaan met paardrijden en aan grote
wedstrijden deelnemen. En daarnaast ook
lesgeven,” vertelt Chenne. „In elk geval
wil ik er nooit meer mee stoppen. Vaya
en ik hebben samen al veel bereikt. We
hebben echt een band met elkaar en dat
moet je ook hebben, anders was ons dit

allemaal niet gelukt.” Chenne rijdt twee
tot drie keer per week in Oirschot en
daarnaast rijdt ze de overige dagen in de
dressuurbak bij haar grootouders, waar
Vaya zowel een weiland als een stal tot
haar beschikking heeft. Dat deelt ze met
een ander paard. „Ik heb Vaya van mijn
opa gekregen. Ik realiseer me heel goed
dat ik ontzettend veel geluk heb.”

Er zijn al best leuke initiatieven gerealiseerd in
Oost en een aantal is nog in voorbereiding.
Het hondenspeelveld bij Hoogheem wordt
binnenkort aangelegd en de bewoners van De
Houtbreker en Taxandrialaan zijn in gesprek
met de gemeente om het pleintje achter hun
woningen een ander aanzicht te geven. Ook op
andere plekken in de wijk is de gemeente samen
met bewoners aan de slag om in de openbare
ruimte voorzieningen aan te brengen die
inspelen op de behoefte van de buurt.
Initiatieven hoeven natuurlijk niet altijd over
groen en inrichting te gaan. Neem bijvoorbeeld
een initiatief als ZorgSamenBuurt Oost van
Stichting Ouderen in Regie, onder andere
gericht op hulp aan ouderen en bestrijding van

eenzaamheid. Ook dat zijn initiatieven die de
Gemeente Boxtel graag ondersteunt.
Maar wat mij betreft mogen er nog wel een aantal bij in 2018!
Dus hebt u een initiatief dat de leefbaarheid en
sociale binding in de wijk ten goede komt en wilt
u samen met uw buurtgenoten een steentje bijdragen aan het realiseren daarvan? Leg dit initiatief dan voor aan de wijkmakelaar door dit aan
te melden op www.wijwekenmee.nl
Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.
Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde
en Boxtel Oost:
Email: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl,
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

Ondernemer in de wijk: accordeonbouwer Frans van der Aa
Iemand die zelf accordeons maakt, onmoet je niet zo vaak. Hoewel ik zelf een
muzikaal analfabeet ben, ga ik nieuwsgierig naar onze afspraak.
Frans valt direct met de deur in huis en
vertelt dat hij op zijn vijftiende begon met
gitaar spelen. En hij was zeventien toen hij
zijn eerste gitaar bouwde.
Ruim 36 jaar geleden begon hij met het
zelf bouwen van zijn eerste diatonische
accordeon. Ofwel trekharmonica. Eerst als
hobby, maar inmiddels al bijna 26 jaar onder professionele vlag. Frans realiseerde
hiermee zijn droom, waarvoor hij zijn oorspronkelijk beroep van reclametekenaar
opgaf.
Werkplaats
Met trots toont Frans zijn werkplaats en legt
uit hoe een accordeon wordt opgebouwd
uit hout, aluminium, mechanieken, knopjes,

etcetera. Uitgebreid licht hij toe hoe de balg
wordt gemaakt: het karton met precisie wordt
gevouwen en in elkaar gelijmd met leren
binnenhoeken, afgewerkt met metalen balghoekjes en balglinnen.
Om dit alles te kunnen realiseren heeft hij de
beschikking over een computergestuurde

freesbank, lintzaag en lijstenmakersnijmachine,
Plus niet te vergeten al het handgereedschap
en de vele onderdelen in de schappen.
Frans vertelt dat het langzaamaan tijd wordt om
het over een andere boeg te gooien. Hij heeft
inmiddels een opvolger gevonden die zijn accordeonbouw zal voortzetten en zijn bedrijf
VanderAa accordeons overneemt. “Dan krijg ik
meer tijd om me met muziek bezig te houden.”
Want naast het bouwen van accordeons, speelt
hij heel graag zelfgeschreven composities met
vrienden. Deze composities zijn gebaseerd op,
wat Frans noemt, wereldmuziek. Ierse en Franse
muziek heeft zijn voorkeur, evenals muziek uit
de Balkan. Het zijn werken voor drie instrumenten: accordeon, fluit en viool.

met zijn vrouw en een violist. “En ik wil nog veel
meer gaan componeren. Want het uitgeven van
bladmuziek voor accordeon, blaas- en snaarinstrumenten is wel mijn tweede droom.”
Anderhalf jaar geleden gaf Frans een jubileumconcert in De Rots, voor zijn 35-jarig bestaan
van VanderAa accordeons (11 jaar hobby, 25
jaar professioneel).
Met de plannen die hij heeft, zou het me niet
verbazen dat we in de toekomst een aankondiging zien van bijvoorbeeld een middagconcert
voor accordeon, fluit en viool, m.m.v. Frans van
der Aa. Ik kijk er al naar uit.
www.accordionmaker.com
Corinne van der Laar

Bandjes
Momenteel speelt Frans in twee bandjes: in D
‘Alucia, samen met zijn vrouw, op diverse fluiten. Verder nog in de band Fastsand, samen

Kunst van dichtbij: Nancy de Bresser

Buurtvereniging De Rozengaard

zich in de techniek. Warhol was een van de

Om wat te weten te komen over buurt-

eerste kunstenaars die airbrush gebruikte en

vereniging De Rozengaard ben ik op bezoek

dat veranderde in een kunstvorm.

geweest bij secretaris Frans Daniëls.

Nu kun je natuurlijk zelf aan proberen, of je

Het blijkt dat de buurtvereniging niet over één

pakt het direct goed aan met het volgen van

nacht ijs is gegaan, want alles is officieel gere-

een cursus. Voor dit laatste koos Nancy en

geld. Zo is De Rozengaard geregistreerd bij de

inmiddels volgt zij masterclasses van Marissa

Kamer van Koophandel en er is een bestuur, sta-

Oosterlee, die tot de top van de wereld behoort.

tuten en een huisreglement. Het bestuur bestaat

Nancy stalt haar airbrush-apparatuur voor

uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

me uit op tafel en nodigt me uit op haar

Niet zomaar een barbecueclubje dus!

werkruimte op de eerste verdieping. Daar

De vereniging bestaat uit 47 leden en elk lid is

De zeskamp, een van de georganiseerde activitei-

krijg ik bijna een masterclass-instructie van de

een huisadres; het gaat dus per woning. Daarbij

ten van de buurtvereniging

wereld van airbrush.

horen ook de woningen die met de achterkant
aan de Rozengaard grenzen.

Airbrush: fotograferen met verf
Als de deur openzwaait, kijk ik in
het lachende gezicht van Nancy de
Bresser.
‘Kom binnen’, zegt ze. Meteen maak ik kennis
met Diamond, Nancy’s hond. Niet dat ik hem
in levenden lijve zie, maar op een prachtige
foto. Althans, dat denk ik. Omdat ik zelf
graag fotografeer, hebben we meteen een
gespreksonderwerp.
‘Dat is helemaal geen foto, dat is nu airbrush’,
reageert Nancy lachend.
We nestelen ons aan de grote tafel en Nancy
begint enthousiast haar verhaal over haar ‘uit
de hand gelopen hobby’.
In eerste instantie lag haar focus op tekenen

Wijze uit Oost: Ruud van Nooijen

van de leden – die krijgen altijd een kaart – en
het organiseren van twaalf keer per jaar opha-

Canadian fairytale
Uitgangspunt is vaak een foto. Op dit moment

Veel activiteiten

len van het oud papier.

is zij bezig met een opdracht die ze ‘Canadian

“Onze missie,” legt Frans uit, “is het bevorderen

Frans: “Het laatste is erg belangrijk voor ons,

fairytale’ noemt. Een kunstwerk dat een plaats

van de onderlinge contacten door het orga-

want hier halen we onze hoofdinkomsten

aan de muur zal vinden bij een gezin in Canada.

niseren van diverse activiteiten. Die worden ge-

uit, buiten de contributie. Het is niet altijd

Aandachtig volg ik Nancy’s uitleg over airbrush

organiseerd door onze activiteitencommissie,

gemakkelijk om hiervoor de mensen bij elkaar

met acrylverf die verdund wordt met water. En

waarbij ze ondersteund worden door leden die

te krijgen, maar het lukt elke keer weer”.

het snijden van sjablonen die gebruikt worden

willen helpen”.

Dit jaar bestaat de buurtvereniging 25 jaar.

bij de ‘overspray’ om diepte of een andere

Wat betreft die activiteiten hebben de leden

“Daarom doen we vlak voor de zomer iets

kleurstelling te krijgen. Elke laag vraagt twee

weinig reden tot klagen want er is gedurende het

extra’s met een thema,” vertelt Frans. “Dat gaat

tot drie weken aan droogtijd.

hele jaar wel iets te doen. Een nieuwjaarsreceptie

twee dagen duren, maar de rest is nog geheim!”

“Ik ben eigenlijk altijd bezig met airbrush,”

in de kinderboerderij, met Pasen een bepaalde

vertelt Nancy. “Eerst met schilderen en tekenen

kinderactiviteit, een voorjaarsactiviteit, zoals

Tot slot is er na een inbraak buurtpreventie

en nu hiermee. Dat heb ik van mijn oma, zij was

een fietstocht of jeu de boules, een jaarfeest

georganiseerd. Door middel van een app waar

ook altijd aan het tekenen.”

halverwege het jaar, een najaarsactiviteit, het

iedereen aan kan deelnemen.

Ik volg Nancy weer naar beneden en terwijl ze

uitdelen van een kerstgeschenk aan iedereen en

www.derozengaard.net

vertelt over de masterclass die ze binnenkort

zes kaartavonden in de winter.
Bart Jansen

weer gaat volgen om haar vaardigheden
steeds verder uit te bouwen, begroet Diamond

Oud papier

ons weer, ditmaal in levenden lijve.

Voor buitenevenementen heeft de buurtvereniging alles in eigendom, zoals partytenten en

Corinne van der Laar

dergelijke. Deze zijn opgeslagen bij een van de
leden. Deze attributen zijn ook voor de leden te

en schilderen met zowel acryl als olieverf.

Patrick van den Aker goes America...
(vervolg)

Met Ruud van Nooijen, de BIN-coördinator
voor Boxtel Oost, hebben we al eens
kennisgemaakt in de wijkkrant. Maar komt
u hem ook wel eens in het dorp tegen,
gewapend met een camera? En waarom
kreeg hij in 2013 een lintje opgespeld? Tijd
om deze goedlachse heer eens uit te horen.
Ruud is geboren in het centrum van Boxtel,
en na zijn schooljaren ging hij voor defensie
werken. Hierdoor moest hij Boxtel verlaten,
maar in 1975 werd hij in Oirschot geplaatst
en ging met zijn gezin in Boxtel Oost wonen.
Ook bij navolgende plaatsingen elders zag

hij kans om in Boxtel te blijven. Ten gevolge
van een VN-uitzending is Ruud tevens
veteraan en medeoprichter/bestuurslid
van de Stichting Veteranen Boxtel.
Interesses
Gezien zijn vele interesses is vrijwilligerswerk hem op het lijf geschreven. In 1968
zag hij iemand met een bandrecorder geluidsopnames maken tijdens een kerstconcert van het koor, waarin zijn toenmalige
verloofde zong. Toen hij de opname hoorde, was zijn reactie: dat wil ik ook. Nadat

hij de kunst onder de knie had gekregen,
kwamen er steeds meer verzoeken, waardoor de hobby uitgroeide. Enthousiast
vertelt Ruud over een speciale opname in
1993, inmiddels digitaal, van een concert
van Eric Schoones in de Maria Regina kerk.
Met de gemeente Boxtel werden afspraken
gemaakt over de cd’s. Ze werden gebruikt
als relatiegeschenk van de gemeente, en
de helft van de opbrengst was voor restauratie van de protestantse kerk. Hier is meteen de link met de Heemkundekring waar
hij jaren secretaris van is geweest.

Even een tussenstand over onze wijkgenoot,
Patrick van den Aker. Zoals al aangekondigd
in de vorige editie van de wijkkrant loopt
hij, in november 2018 de marathon van
New York voor KiKa (Stichting Kinderen
Kankervrij).

Lintje
Hoewel Ruud in 2002 op 55-jarige leeftijd
met pensioen mocht, komt hij tijd tekort
voor al zijn hobby’s en vrijwilligerswerk.
In overleg met de gemeente heeft hij
geholpen met de start van het Boxtelse
museum Mubo, waar hij nu nog regelmatig
lezingen geeft over bijvoorbeeld de
Kasterense Molen. Ook fotograferen is al
jaren een hobby: van natuur, boerderijen,
evenementen en voor zijn lezingen. Bij
mooi weer kun je Ruud met zijn camera
op de fiets tegenkomen met een lijstje
van evenementen waar hij plaatjes gaat
schieten. Soms in opdracht, maar vaak
omdat het gewoon leuk is.
Al deze activiteiten en projecten, variërend van Hendrik Verhees, MUBO en fotografie tot de actie ‘Red de Toren’ hebben
ui-teindelijk geresulteerd in het lintje van
verdiensten voor onze gemeenschap.
Wauda Maas

Loterij
Het volgende project is een € 1,00-loterij.
DA Drogisterij Van den Biggelaar, BAS
schoenmakerij, TIGA Health & Beauty,
restaurant De Rechter, Het IJscafe, ‘t
Dommelbad en Autobedrijf Heva (Schijndel)
hebben een of meerdere producten en /
of cadeaubonnen beschikbaar gesteld
voor deze loterij. Zie www.facebook.com/
patrickvandenaker (filmopname). De loten
worden verkocht door DA Drogisterij
van den Biggelaar of Schoenmakerij Bas
(afwisselend), bakkerij De Leijer op Selissen,
Natasja Fashion in de Rechterstraat en bij de
deelnemende ondernemer.
“En een vierde mogelijkheid gedurende
de loterijactie is via mijn actiepagina
onder ‘sponsoren,” legt Patrick uit. “U moet
aangeven dat het om de loterij gaat.” www.
runforkikamarathon.nl/patrick-van-denaker De trekking is gedurende een halfjaar
om de drie weken.
Op zondag 8 april a.s. loopt Patrick de
Marathon van Rotterdam ter voorbereiding

Wauda Maas

op die van New York.

huur.

Maar Nancy verlegde haar grenzen toen zij

Verder zijn er mensen in de weer voor specifieke

het werk van Andy Warhol zag en ze verdiepte

zaken als pr, het bijhouden van de verjaardagen

De voetafdruk van twee Herenboeren

mer kun je als vrijwilliger meewerken, er zijn
altijd klusjes waarvoor je je kunt inschrijven.
Elk kwartaal is er een ledenbijeenkomst en

ZorgSamenBuurt Oost schenkt koffie
in huiskamer Oost.

Winkelcentrum Oosterhof

Om de onderlinge contacten in de buurt te

zijn. Zoals boodschappen doen bij ziekte, de

Als Winkelcentrum Oosterhof zijn we graag een

tonnen voor de kassabonnen zijn opgeknapt en

biologisch vlees. Afval is er niet, overtollige

bevorderen organiseert ZorgSamenBuurt Oost

tuin bijwerken als de reguliere ‘tuinder’ een

ontmoetingspunt in de wijk. Samen met De

staan van de 15e tot en met 21e van de maand op

bladeren of stronken worden gevoerd aan

(onderdeel Ouderen in Regie) al maandelijks in

keer niet kan, of gewoon een gesprek over

Rots en de kinderboerderij worden we gezien

drie plaatsen in het winkelcentrum.

de varkens. Geen pakjes en plastic zakjes of

enkele straten een koffieochtend bij iemand

wat dan ook. In het kader van dit laatste is

als het middelpunt van de sociale as. Om het

Dus als de tonnen in het winkelcentrum staan,

kant-en-klaarmaaltijden. Dit kan wel, maar

thuis. Om meer wijkbewoners hierbij te

ook de koffie/thee-bijeenkomst in De Rots te

winkelcentrum voor iedereen zo toegankelijk

denk er dan aan om iedere kassabon van onze

dan ben je zelf degene die het heeft klaarge-

betrekken gaat ZSBO koffie/thee-ochtenden

plaatsen.

mogelijk te houden, is het noodzakelijk gebleken

winkels te voorzien van naam en telefoonnum-

maakt en in de diepvries heeft gedaan.

in De Rots organiseren. Elke eerste dinsdag van

Wij hopen op 6 maart een flink aantal

om onze huisregels wat aan te scherpen en op te

mer, en maak gratis kans op één van onze tien

de maand van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen

wijkbewoners te mogen begroeten. Neem

hangen bij de ingangen.

prijzen.

Gezellig

uit Oost welkom. De eerste koffieochtend is

gerust een bekende mee.

We ondervinden namelijk steeds meer hinder

De uitslag vindt u terug in Brabants Centrum en

Het is ook nog gezellig: op de ophaaldagen

van hangjeugd die in ons winkelcentrum een

op onze vernieuwde Facebookpagina. Ook staan

woensdag of zaterdag kom je elkaar tegen

op 6 maart en op deze kennismakingsochtend

dan kun je je mening inbrengen.
De

duurzaamheidsgedachte

achter

de

Herenboeren is de korte afstand van voedsel naar consument, verse groenten en

is de koffie voor rekening van de ZSBO. De

www.oudereninregie.nl en klik dan door

droog en warm hangplekje heeft gevonden Dit

er veel leuke acties op de Facebookpagina Win-

Herenboeren Josanne van Bekkum en Miranda

volgens de kosten. Wat je daarvoor terugkrijgt,

en dan wissel je recepten uit en geef je elkaar

volgende ochtenden kost de koffie of thee € 1

via de werkgroepen en Stuurgroep Zorg

werd een grote overlast voor u als consument

kelcentrum Oosterhof. Bezoek onze Facebookpa-

Bergman eten groenten en vlees vers van het land

is elke week ongeveer 60 procent van je eten:

tips over het bewaren van de groenten.

en het tweede kopje is gratis.

en

en voor ons als winkeliers. De herrie, het

gina, like ons, deel en win.

waar ze ‘mede-eigenaar’ van zijn. Miranda kwam

groenten, fruit, aardappelen en eieren dus en

Verder is Miranda tegen dierenleed, heeft

ZorgSamenBuurtOost.

zwerfvuil en de nadrukkelijke aanwezigheid

Graag tot ziens,

per toeval tijdens een zoektocht naar een ruïne

(diepgevroren) vlees en vleeswaren. Vegetarisch

ze een bijvriendelijke tuin en er zijn veel

Op deze manier hopen we het gebied waar

Informatie en opgeven voor hulpvraag en –

werden als zeer vervelend ervaren. Na overleg

op het Wilhelminapark terecht op het terrein van

meedoen is ook een optie.

tegels uit haar tuin verwijderd om de

we hulp bieden uit te breiden én we hopen

aanbod: 06-30223424 (tijdens werkdagen van

met jeugdwerk en politie is besloten tot deze

door meer bekendheid ook meer mensen erbij

9 tot 17.00 uur).

maatregelen, zodat iedereen weer winkelplezier

ze zag dat de varkens en koeien vrij naar buiten

Even wennen

koopt ze groene stroom. Josanne heeft

in Oosterhof kan beleven.

konden. Groenten en fruit die je zelf ziet groeien.

In het begin is het wel wennen, de spruiten zit-

een zonneboiler en zonnepanelen en zoekt

De varkens hebben minder stress van het vervoer,

ten niet schoongewassen in een plastic zakje,

naar een tweedehands elektrische auto ter

enkele dagen voor vertrek kunnen ze al wennen

maar zitten nog aan een stronk, net als de boe-

vervanging van de huidige auto.

aan de kar waarin ze naar Den Dungen vervoerd

renkool.

Ook enthousiast?

worden voor de slacht.

De kinderen van Josanne genieten van de boer-

https://wilhelminapark.herenboeren.nl

Onderlinge

Dienstverlening

te betrekken, zowel aan de vragende als aan
de aanbiedende kant. We hopen dat er ook
jongeren bij komen (voor beide kanten van
de hulpverlening). Even voor de duidelijkheid:
we zitten nadrukkelijk níét op de plaats van
professionele hulpverlening, maar bieden
vrijwilligersdiensten aan die altijd eenmalig
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naar

Waar ook iedereen plezier aan beleeft, is aan
onze prijsexplosie. Na elke prijsuitreiking zijn
we weer verbaasd hoe massaal er aan deze actie
wordt meegedaan. Daarom hebben we besloten
om er in 2018 gewoon mee door te gaan. De

winkeliers Oosterhof
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natuur meer ruimte te geven. Bovendien

de Herenboeren en werd meteen enthousiast toen

derij, ze mogen varkens voeren en maken af en
De leden van de coöperatie investeren eenma-

toe een ritje met boer Geert van de Brugge op

lig in de oprichting van het bedrijf en delen ver-

de tractor. Het is niet verplicht, maar als deelne-

Het benodigde startgeld is binnen, nu
is het doel verder alleen gericht op het
bedrag dat naar KiKa gaat. Patrick heeft
een emballageactie gehad bij onder andere
Jumbo. Elders verkoopt hij KiKa-aapjes, zoals
hij ze noemt.

Wauda Maas

Corinne
van derover
Laar de Wijkkrant
Meningen
Ik vind het wel leuk om meer te weten
over allerlei dingen in de wijk. Ik ben niet
zo betrokken bij Boxtel en bij de wijk Oost,
maar je woont er wel. Zo kom je meer te
weten over hoe de wijk is opgebouwd, wie
er woont en wat ze doen. Dat vind ik wel
een goede zaak.
Ineke de Boer
De wijk Boxtel-Oost zonder onze wijkkrant
is als een huis zonder ramen en deuren. De
krant geeft ons immers een goede kijk op
alles wat er in de wijk leeft en gebeurt. Dat
maakt de wijkkrant dus onmisbaar.
Wim Veekens
Op een gegeven moment kon je kiezen
of je de wijkkrant wilde en daar hebben
we toen voor gekozen. Het is interessant
om te zien wie er creatief is in de wijk en
over de kinderboerderij vind ik het ook
altijd leuk om te lezen. En ik las net over de
hondenspeelplaats, ook goed om te weten
dat die er is. En ik sta ervan te kijken wat er
allemaal te doen is in de wijk. Maar ik ga er
niet echt heen. Als ik jonge kinderen zou
hebben, zou ik dat wel doen, of als ik ouder
ben. Want ook voor ouderen staat er veel
in. Ik denk dus dat de wijkkrant zeker een
meerwaarde heeft voor allerlei groepen.
Els Schilders
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Opfleuren en goed voor biodiversiteit
Dankzij Het Groene Woud komt er een impuls
voor de biodiversiteit in Oost. We hopen met zijn
allen zevenduizend bollen en honderd eetbare
planten uit te zetten, omdat de biodiversiteit
flink is achteruitgegaan. Insecten, bijen, vogels en
vlinders kunnen steeds moeilijker voedsel vinden.
In de laatste 28 jaar is 75 procent van de insecten
verdwenen. Daarom worden bollen en planten
gratis aangeboden.
Wat kunt u doen?
1. Er komen 2.500 krokusbollen die worden
verdeeld over twee locaties in Oost. Waar die
komen bepaalt u! Wilt u bollen planten op een
stuk gemeentegrond, neem contact met ons
vóór 6 april. Wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. Wel met de buren afstemmen. Het gaat
om circa 50 m2. De bollen zijn geteeld zonder

bestrijdingsmiddelen.
2. U kunt fruitbomen en –struiken aanvragen
voor plaatsing op gemeentegrond. U kiest zelf
voor uw eigen combinatie van bijvoorbeeld
laagstam appel- of perenbomen, frambozen,
rode en zwarte bessen Wel vóór 6 april aanvragen en even met de omwonenden afstemmen.
3. Helpen. Een tiental instanties gaat ook
aan de slag met 4.500 bloembollen: o.a. bij
basisscholen, De La Salle, De Rots, het Kleine
Aarde Netwerk. Kunt u hun helpen?
Hoe doet u een aanvraag?
• Stuur uiterlijk 6 april een email naar David
Andreae van Transitie Boxtel (ttboxtel@
gmail.com). Of bel naar 677597. Geef aan
waar de locatie is en wie meedoet. De plek

op gemeentegrond die u kiest, is een grasveld,
berm of plantsoen. Uw idee s.v.p. afstemmen
met de omwonenden. Na goedkeuring door de
gemeente hoort u van ons.
• De planten en bollen worden in de herfst geleverd.
• U zet ze in de grond en zorgt voor het onderhoud. We geven instructies mee.
Het project wordt ondersteund door de
gemeente, Wijkorgaan Boxtel Oost en Eetbaar
Boxtel. De coördinatie is in handen van Transitie
Boxtel en Eetbaar Boxtel, David Andreae (0411)
677597, ttboxtel@gmail.com, en Han Goossens
(0411) 671335 jmgoossens@kpnmail.nl.

Nieuws van de kinderboerderij
Afscheid van een boegbeeld
Afscheid van een boegbeeld
Boegbeeld José Poort heeft na veertig jaar
afscheid genomen als vrijwilliger van de
kinderboerderij. Ze was medeoprichter,
bestuurslid, vrijwilliger, lesgever, verzamelaar,
bomen- en plantenexpert. José kreeg een
passend afscheidscadeau: personeel en Cellokanjers hadden een mijmerbankje voor haar
gemaakt. Dat liet ze achter op de boerderij.
U bent welkom om er eens op te gaan zitten!
Behalve José werden ook alle vrijwilligers in
het zonnetje gezet. Met een presentje en een
heerlijke kop erwtensoep die we van keurslager
Stan van den Eijnden hadden gekregen.

Ideeën en hulp altijd welkom!
Wilt u op de boerderij iets doen voor jong of oud?
Schroom niet en kom of bel. Wij zijn voor álle
kinderen en ouderen een ontmoetingsplaats.
Wij hebben bijvoorbeeld vrijwilligers voor de
generatie- en beweegtuin én voor de educatie
nodig.
info@kinderboerderijboxtel.nl
www.kinderboerderijboxtel.nl
(0411) 672927

Tv-beroemdheden
Romy van Kasteren en Felicia van Blerck doen
mee met de Beste Vrienden Quiz van NTR Zapp.
Als ze prijzengeld winnen, schenken ze het aan
de kinderboerderij.
Clubkas Campagne
De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne
is bekendgemaakt. De kinderboerderij heeft 188
stemmen gekregen van leden van de Rabobank
Hart van de Meierij en dat betekent een bedrag
van € 895 euro. Hartelijk dank iedereen!
https://youtu.be/DikeneSTego

Wie deelt spullen? De Rots-Kidzz
Huren, lenen en delen – veel mensen dragen
graag hun steentje bij aan de deeleconomie.
Van boormachine tot partytent en van
thuismaaltijd tot auto. En waarom zou je delen:
gewoon voor een ander, of om iets te verdienen,
of omdat minder spullen duurzaam is. Maar
liefst 88 procent van de Nederlanders doet dit
regelmatig.
Het online uitlenen van spullen aan onbekenden
blijft echter achter. Slechts 4 procent doet dit
op speciale online platforms zoals Peerby,
Thuisafgehaald en SnappCar. Dit komt omdat
veel mensen niet weten van het bestaan
hiervan. Ook speelt vertrouwen een grote rol.
Aan een bekende leen je eerder spullen uit
omdat ‘je weet dat het goed zit’.
Wij van Transitie Boxtel ijveren voor autodelen.
Je kunt via SnappCar en MyWheels particuliere
auto’s huren. Wij zijn benieuwd hoeveel mensen
in Boxtel hun spullen delen, en waarom. Daarom
heel graag een mailtje als je deler bent! Dank u
wel alvast.
ttboxtel@gmail.com

Door hun eigen goede jeugdherinneringen
aan gezellige kindermiddagen in De Rots met
knutselen, film en spelletjes kregen de zussen
Mathalinde van Breugel en Audy van Weert en
hun jeugdvriendin Tanja Esser het idee om dat
weer nieuw leven in te blazen. In september
2015 gingen ze van start en na overleg met
De Rots ontvingen ze een klein startkapitaal.
Inmiddels is dat terugbetaald en kunnen ze
alles organiseren op basis van de bijdrage,
zonder winst te maken. “Je merkt wel dat tijden
veranderen,”vertelt Mathalinde van Breugel.
“Voor knutselen is bijvoorbeeld weinig animo,
maar een beautymiddag is snel volgeboekt.’
Maar dat houdt de organisatoren creatief en ze
gaan steeds weer op zoek naar leuke activiteiten.
Elke maand organiseren ze de Rots-Kidzz een
middag voor kinderen van ongeveer zeven tot
twaalf jaar in De Rots. Dat varieert van bingo,
high tea tot disco, inclusief een beker ranja en
iets lekkers. Voor workshops kost het € 3 per
kind en voor een bingomiddag is de deelname
€ 2,50. De meeste kinderen komen vaker
naar de Rots-Kidzz middag; soms brengen
ze vriendjes en vriendinnetjes mee. Voor
bingo is het niet nodig in te

Komende activiteiten.
9 maart: NL Doet van 9.30-15.30 uur.
1 april: paaseieren zoeken, verven en knutselen
van 14.00-16. 00 uur.
27 mei: schapen scheren van 14.00-16.00 uur.
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schrijven, maar omdat voor sommige activiteiten
meer inkoop nodig is, dient men zich in die
gevallen van tevoren aan te melden.
Bingo!
Vandaag staat er bingo op het programma en
rond halfdrie stromen de kinderen binnen en
gaan meteen de prijzen bekijken die uitgestald
staan op de tafels voor in de zaal.
Vervolgens zoekt ieder groepje een tafel, hier
en daar schuift een moeder aan om de jongste
kinderen te helpen. Als er na een stijgende
spanning ‘Bingo’ wordt geroepen, gaat er een
zucht door de zaal. Vervolgens is het moeilijk om
een keus te maken uit alle prijzen. Maar nieuwe
ronde nieuwe kansen!
Na afloop vertellen enkele ouders dat ze het erg
leuk vinden en dat de kinderen ervan genieten.
Toch wat anders dan thuis, waar ze snel om een
filmpje op de televisie of spelletje op de
computer vragen.
Via basisscholen en
foldertjes worden de
data en activiteiten
bekendgemaakt.
De website is nog
onder constructie.
Wauda Maas

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
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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