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Boxtel Oost Dag 2018

Jarig Hoogheem viert feest

Op 30 september is het weer zover, tussen 11.00 en 16.00 uur wordt de Boxtel Oost Dag
gehouden. Voor de achtste keer bieden we een gezellige dag aan jong en oud, met veel
vermaak voor kinderen, eten en drinken in overvloed en natuurlijk weer de informatie
en vrije markt langs de Nieuwe Nieuwstraat en Beneluxlaan. Van De Rots tot en met het
winkelcentrum Oosterhof zal het bruisen van de activiteiten.

50 jaar Hoogheem, het werd op 25 en 26 augustus uitgebreid gevierd in en om De Rots. Met behulp van lange touwen ‘ontkurkten’ wethouder
Marusjka Lestrade en bewoonster van het eerste uur, Marij Dankers, een reusachtige groene
champagnefles waaruit ‘bubbels’ opstegen.
Daarmee was de officiële opening van de festiviteiten een feit, waarna Marij even het woord
nam. “Ik woon hier al vijftig jaar met veel plezier,
in een hoekflat, met aan drie kanten ramen. Eigenlijk is het gewoon een bungalow.” Behalve
een lunch voor bewoners die langer dan veertig
jaar op Hoogheem woonden, reed er een paardentram en ook de kinderen kwamen aan hun
trekken met een spelletjesparcours. Op de tweede dag was er een buffet en theateramusement.
Medeorganisator Rita van Berkel blikt tevreden
terug. “Een superfeest en compleet geslaagd!”
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MuziTaal
Speciaal voor kinderen uit gezinnen die minder
te besteden hebben, werd het succesvolle project MuziTaal door de stichting Brede Scholen
Boxtel georganiseerd in de laatste week van de
zomervakantie. Taal was het uitgangspunt van
deze week en dat zag je in alle activiteiten terugkomen. Van zingen, breakdancen, sambapercussie, op P-bones spelen, muziekinstrumenten
maken, schimmenspel en dramatheater...
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Rechts naast De Rots komt een ‘Rollebolspeel-

winkelcentrum wordt een hondenplein inge-

plein’ voor de kinderen. Op het speelplein

richt. Hier worden demonstraties gegeven en

zijn: de kinderboerderij, luchtkussens, kin-

ook adviezen gegeven over het welzijn en

derspelen, schminken en glittertattoos. Vóór

verzorging van de honden en andere huis-

De Rots bevindt zich een terras voor drankjes

dieren.

en eten. Links van De Rots komt linedance,

Het evenement wordt verder opgeluisterd

het gilde en pannakooi waar de iets oudere

met muziek, zoals van Buchestelle, ‘t Herrie-

jeugd zich kan uitleven. Op de trottoirs langs

menieke, Beijersland Kapel, het Wereldkoor,

de Nieuwe Nieuwstraat en Beneluxlaan staan

Gerito, ‘t Brukelsmuziekske, Red Riverband,

dan weer vele marktkramen met informatie

Ducktown Band, Gimmese smart, Gemondse

door diverse organisaties en er zijn kramen

kapel en dan is er ook nog het draaiorgel en

waar van alles te koop is.

de brandweerdisco. Verder zijn The Red Lady

Op de Hendrik Verheeslaan wordt door VVN,

en natuurlijk de paardenkar weer aanwezig.

in samenwerking met de gemeente, een

Voor de inwendige mens zijn er terrassen

remwegdemonstratie gehouden. Op het

voor De Rots, bij de Oisterwijkstraat, aan de

parkeerterrein naast de Beneluxlaan komt

voorzijde van het winkelcentrum en op het

een skelterbaan voor de jeugd. Natuurlijk zijn

plein achter het winkelcentrum. Al met al ge-

ook Demmo Streetdance en Tabitta aanwezig

noeg reden om deze datum in de agenda te

met diverse optredens. Het winkelcentrum

zetten en te komen genieten van dit bijzon-

Oosterhof zal geopend zijn en de winkeliers

dere evenement!

bieden voor en in het winkelcentrum van alles te koop aan tegen actieprijzen. Achter het

De organisatie

september 2018

het kloppend hart van Oost

Talenten
Kinderen van diverse scholen in Boxtel namen
met veel plezier deel aan deze activiteiten die
plaatsvonden in basisschool De Vorsenpoel. Alle
kinderen konden hun talenten ten volle tot uitdrukking laten komen. Ze werden begeleid door
team van professionals, onder wie de docenten
Elske Helmich, Jori van Gemert, Charlotte Pen-

nings en Jordy Sanchez.
Vanuit de gemeente werd hiervoor een deel van
de zogenaamde Klijnsma-gelden toegezegd.
Vervolg
Op vrijdagmiddag 17 augustus heeft de afsluiting plaatsgevonden waarbij uiteraard ouders,
broertjes en zusjes van de deelnemers welkom
waren. De week werd afgesloten met een presentatie van de kinderen om daarna samen de
week te beëindigen met een hapje en drankje.
Uiteraard wordt de kinderen een vervolg aangeboden zodat ze hun talenten verder kunnen
ontdekken. Dat gebeurt in het naschools traject
(2e trap) waarbij de kinderen zich verder kunnen
verdiepen in de diverse disciplines om dan vervolgens een mogelijkheid te krijgen les te gaan
nemen bij de diverse lokale aanbieders (3e trap).

Leerlingen van De Maremak naar Ceres
Begin deze zomer bezochten tientallen leerlingen van SBO De Maremak, basisschool
voor speciaal onderwijs aan De Beukems de
volkstuinen van Volkstuinvereniging Ceres.
De kinderen gingen onder begeleiding van
leden langs meer dan tachtig tuinen en kregen uitleg over alles wat groeide, bloeide
en leefde. Niet alleen groenten en fruit werd
geproefd, ook slakken en lieveheersbeestjes
werden aandachtig bekeken.

Jongere in de wijk: Evi Bakx Bericht van de wijkmakelaar
Kerstactie
Evi is vijftien jaar en vertelt: “In een weeshuis
dat we bezochten, woonden honderdvijftig
kinderen van nul tot vijf jaar. Het is heel dubbel als je daar speelt en knuffelt met kinderen die geen ouders hebben. Toch hadden de
kindjes het goed in dit weeshuis. We zijn ook
naar een school geweest die is gebouwd met
giften van stichtingen die hen steunen. Met
geld van de kerstactie op het JRL, die vorig jaar
twaalfduizend euro opbracht, konden we de
school verder aankleden. Tijdens de kerstactie
organiseerden we onder andere een rommelmarkt, verkochten eten en drinken en boden
leuke workshops aan. Dat alles kostte veel
voorbereiding, maar het was een topdag! Met
de opbrengst helpen we elk jaar de school een
beetje verder door bijvoorbeeld klaslokalen bij
te bouwen, waarvan wij dit jaar de muren en tafels hebben geschilderd. Ook hebben we leuke
workshops gegeven met dans, sport en knutseEvi is drie maanden geleden teruggekeerd

len. Heel fijn was het contact met de kinderen.

van een reis naar Bolivia. Samen met elf

Door de aandacht die je hen kon geven, besef

leerlingen dertien tot en met zeventien jaar

je dat het daar heel anders is dan hier.”

van het Jacob-Roelandslyceum (JRL), twee

Op de hoek van De Papiermaker en De Mulder
lag al jaren een pleintje dat was verhard met
tegels en een smal strookje groen in het midden. Er stond regelmatig een schaftwagen van
de WSD, maar buiten dat wist eigenlijk niemand
wat nu exact de bedoeling van dit plekje was. Er
kon natuurlijk gespeeld worden, maar eigenlijk
werd dat niet gedaan; een trapveldje lag immers
direct achter de woningen.
Eind 2017 nam een bewoonster het initiatief en
zocht contact met de gemeente met de vraag of
het pleintje niet gebruikt kon worden voor parkeren – het was immers toch al bestraat!
Aan de keukentafel maakte een delegatie van
bewoners samen met de wijkmakelaar een plannetje voor een nieuwe inrichting en heeft dat

Winkelcentrum Oosterhof:
volop in beweging

Wijze uit Oost: Antonet Rutten

vervolgens voorgelegd aan de buurt. Men vond
het een prima idee!
Team Beheer & Uitvoering van de gemeente
ging aan de slag met de voorbereiding en op
zaterdagochtend 23 juni was het zover. Om 8.00
uur staken een aantal bewoners de schop in de
grond om de tegels eruit te halen. Een paar weken later heeft de aannemer de bestrating aangelegd. Als sluitstuk gaan de bewoners in het
najaar de beplanting aanbrengen.
Het resultaat: zeven extra parkeerplaatsen en
weer een stukje openbaar gebied met een duidelijke functie en fleurige inrichting.

lende organisaties terechtgekomen, en uiteindelijk dus bij Vivent.”
Twee volle dagen
Ze heeft daar eerst in de huishouding gewerkt, maar daarna hield ze zich vijftien jaar
bezig met de persoonlijke verzorging van bewoners in de thuiszorg. In de daaropvolgende
zes jaar heeft Antonet bij Vivent in de dagbesteding gezeten, tot haar pensioen. “Ik wilde
niet stilzitten, dus na een korte pauze ben ik
als vrijwilligster bij De Heesdonck gaan werken waar ik eigenlijk zo’n beetje van alles doe,

Hebt u ook 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.wijwerkenmee.nl
Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Samen gaan
we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

en dat twee volle dagen per week.” Zoals activiteitenbegeleiding, koken, mensen ontvangen, koffie inschenken, kaarten en buiten verschillende spelen begeleiden. Antonet: “Niet
alle mensen hebben dezelfde beperking. De
mogelijkheden van de deelnemers worden
zoveel mogelijk benut.”

Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde
en Boxtel Oost:
Email: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl,

Antonet Rutten werkt bijna vier jaar als vrij-

Cursussen

willige activiteitenbegeleidster bij Zorgboer-

Antonet is na haar middelbare school begon-

(0411) 655 256 of 06 377 082 43

derij de Heesdonck in Schijndel. De Heesdon-

nen als administratieve kracht bij een elektro-

ck werkt samen met zorgorganisatie Vivent

technisch bureau. “Ik heb toen een periode

docenten en een vrijwilliger die in Bolivia

Steentje bijdragen

heeft gewoond, bezocht zij een weeshuis,

Wat Evi het heftigst vond en wat grote indruk

en voorziet in dagverzorging voor ouderen.

niet gewerkt vanwege de zorg voor mijn ge-

een straatjongerenopvang en scholen van

op haar maakte, waren de straatjongens. “Ze

Zo wordt deze doelgroep in staat gesteld om

zin. Maar vanaf het moment dat de kinderen

stichtingen die samenwerken met organisa-

snuiven lijm, hebben wapens en zitten onder

langer zelfstandig te blijven wonen en man-

groot genoeg waren, heb ik als huishoudelijke

ties in Cochabamba en Nederland.

de littekens van straatgevechten,” legt Evi uit.

telzorgers worden ontlast. Een groot deel van

kracht gewerkt. Daarna heb ik een serie cur-

“Ze zijn heel onhygiënisch en stinken. Er is een

de ouderen komt uit Boxtel.

sussen gevolgd en ben zodoende bij verschil-

Sinds de laatste uitgave is er weer het een
en ander te melden over winkelcentrum
Oosterhof.
De vereniging van eigenaren heeft een
vergadering gehad en daar zijn de nieuwe
plannen wat betreft de renovatie van winkelcentrum Oosterhof besproken. Deze
plannen zijn ook met de gemeente overlegd. Dit overleg is zowel door het bestuur
van de vereniging van eigenaren en als
door de gemeente als zeer positief ervaren. Na de zomervakantie krijgt het overleg met projectontwikkelaar, gemeente en
vereniging van eigenaren een vervolg.
Afgelopen maanden is er ook overleg geweest met de organisatie van de Boxtel
Oost Dag. Het is inmiddels een niet weg te
denken evenement in Boxtel. Zoals altijd is
het op de laatste zondag van september.
Samen met Buurtsport organiseren we
leuke speelactiviteiten rondom het winkelcentrum.

Bart Jansen
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Vanaf 17 augustus zal de weekmarkt van
het centrum verplaatst worden naar de
Hendrik Verheeslaan. Vanwege de verbouwing van de markt zal dit duren tot
eind december. Met de organisatie van
de weekmarkt zijn we in overleg om gezamenlijk leuke activiteiten te regelen. We
gaan op een originele manier flyers uitdelen, met aanbiedingen van alle winkels uit
Oosterhof. Ook gaan we de bezoekers van
de weekmarkt verrassen.

Geschrokken

nachtopvang en er worden dossiers bijgehou-

De lange vliegreis naar Santa Cruz, de busreis

den, maar dan moeten ze eerst hun lijm inleve-

van twee dagen over onverharde wegen en

ren. Er is een Franse arts die de straat opgaat en

de overnachting in de jungle hebben diepe

hun wonden verzorgt. Ik heb het gezien en dat

indruk op Evi gemaakt. Het reisdoel, Cocha-

was heel heftig.

bamba – de derde grootste stad van Bolivia

Voordat ik naar Bolivia ging, had ik geen ver-

– ligt in het Andesgebergte en bestaat uit

wachtingen, al vond ik het allemaal wel heel

dus een sponsor gezocht worden,” aldus Jolanda.

is duidelijk te zien hoe veelzijdig ze is. Ze werkt

e laatste loodjes! Inmiddels is het een goede ge-

een arm en een rijk deel. Evi zag de enorme

spannend. We hadden een heel fijne groep en

Door de inspanning van vrijwilliger Marc Timmer-

alleen met natuurlijke materialen zoals bloemen,

woonte geworden dat ik Patrick bel om even bij

verschillen tussen de verschillende leefom-

hebben samen bijzondere momenten meege-

mans kwamen ze in contact met de maatschap-

bladeren en takken met als basis alle mogelijke

te praten over zijn sponsorloop voor KiKa.

standigheden en is daar erg van geschrokken,

maakt, waardoor we een sterke band hebben

pij Nh1816 Verzekeringen, die de Stichting Goede

zaken als piepschuimhoofden, beeldjes, lam-

“Het gaat goed, gelukkig,” meldt Patrick. “De

hoewel ze goed was voorbereid.

opgebouwd. Weet je, het is daar zó anders dan

Doelen Nh1816 beheert. Dit is een bekende stich-

pen, bloempotten, spiegels, brillen, textiel, noem

sponsoracties hebben boven verwachting op-

De leerlingen werden ondergebracht in een

thuis! Ze hebben een heel andere cultuur en

ting die enkele grote maatschappelijke organisa-

maar op.

gebracht. Waarbij vermeld mag worden dat de

appartementencomplex in het welvarende

taal. De reis was heel bijzonder, ik ben blij dat

ties steunt, maar ook lokale en regionale projec-

“Ik ben geen stilzitter,” zegt Sandra, en als ik zie

acties bij de Reddingsbrigade Boxtel en Scou-

deel van de stad met verharde wegen en

ik mijn steentje kon bijdragen aan de verschil-

ten. Zodoende is het gelukt de medewerking van

wat voor prachtige en creatieve producten ze

ting Boxtel (vrijdagverkenners) buitengewoon

winkels. Een groot verschil met de in krotten

lende projecten. Dit had ik nooit willen missen

deze stichting te krijgen en kon de aanleg van de

allemaal maakt, heeft ze daarmee niets te veel

goed hebben gescoord. De stand is nu ruim

wonende, noodlijdende bevolking, waarvan

en ik hoop ooit nog eens terug te gaan.”

tuin gerealiseerd worden.

gezegd!

twaalfduizend euro. De afspraak met zowel de

weinig kinderen naar school gingen.

Ria Schraverus

Sportief in beweegtuin Cello

Ondernemer in de wijk: Sandra van Esch met Crealexandra

Patrick van den Aker goes
America… (vervolg)

Reddingsbrigade als de Scouting was dat de

Ik ben…
…Jet van Willigen, ik kom uit Sint-Oedenrode en werk sinds twee maanden in Boxtel

Therapeutisch

Crealexandra, Sandra van Esch

opbrengst zou worden gedeeld. De Reddings-

“Er is gebruikgemaakt van de geschiktste en func-

Corellistraat 17, 5283 KV Boxtel

brigade heeft voor dat bedrag een geluidsin-

tioneelste toestellen die door iedereen gebruikt

06 - 26480422

stallatie gekocht en het bedrag dat daarvan

kunnen worden,” legt Jolanda uit. “Dus door men-

crealexandra@hotmail.com

overbleef, is alsnog aan KiKa gesponsord. Bin-

sen met een rolstoel, mensen met een minder

facebook.com/Crealexadra-1181949381871931/

nenkort wordt nog een actie gestart in samen-

goed functionerende motoriek en mensen die

als jongerenwerker. Ik vind het belangrijk
dat jongeren iemand hebben die ze kunnen

De Werf, een dagcentrum van de organisatie

vertrouwen, die hun een steuntje in de rug

Cello, is recent vanbinnen gerenoveerd. Na deze

geeft, die hen vaak ziet en begrijpt. Ik werk

renovatie vond men dat de tuin eigenlijk ook

vaak samen met mijn collega Yasmin Ata op

aangepakt moest worden, met het liefst ook een

straat en we komen ook in Oost. We hebben

beleef- en beweegtuin om de beweging van de

samen met onze collega’s Fleur Roovers en

cliënten te bevorderen.

Ahmet Almis de gebieden in Boxtel ver-

Dat is niet zomaar geregeld en daarom hebben

deeld en ik ben contactpersoon in de wijk

twee medewerksters van het dagcentrum, Jo-

Oost. Mocht je vragen hebben of een idee

landa Delmée en Angelique Zomer, het initiatief

voor een vette activiteit in Oost neem dan

genomen om dit voor elkaar te krijgen.

vooral contact op met mij. Je kunt me altijd mailen via jet@r-newt.nl. Ik ben ook te

Kostenplaatje

vinden op Facebook en Instagram als Jet

“Het eerste probleem waar je in dit soort ge-

R-New

vallen tegenaan loopt is natuurlijk het kostenplaatje, want zoiets kost erg veel geld. Er moest

moeilijk kunnen lopen. Alle toestellen hebben
een therapeutische werking, waarbij bijvoorbeeld
de schommel een prikkel regulerende werking
heeft.”
Jolanda heeft met enkele cliënten de beweegtuin
laten zien waarbij de toestellen ook werden gebruikt en je kon zien dat iedereen erg trots is op
deze nieuwe en nuttige aanwinst!
Dagcentrum De Werf
Nieuwe Nieuwstraat 1A
5283 CA Boxtel
088-3452900
werfallerlei@cello-zorg.nl
Bart Jansen

werking met Schoenmakerij Bas. Daar wil ik nu
Sandra van Esch begon kerstpoppen te maken

Dit houdt in dat Sandra geen ‘lopendebandwerk’

met als basis paspoppen. En paspoppen zijn nog

maakt. Een website is in ontwikkeling, maar ie-

steeds een belangrijke basis voor haar creaties.

dereen kan alvast terecht op haar Facebookpa-

Deze poppen bleken zo populair dat Sandra be-

gina.

sloot om dit commercieel voort te zetten en zo is

“Ik maak ‘gewoon’ dingen die ik op een bepaald

haar bedrijf Crealexandra ontstaan.

moment bedenk óf wat mensen willen dat ik

Op het moment van het interview is ze bijvoor-

maak”, vertelt Sandra. “Ik haal mijn inspiratie uit

beeld bezig met het maken van een James

mijn omgeving en uit alles wat ik daarin tegen-

Bond-pop, op bestelling.

kom. Ik kan bijvoorbeeld dingen in de natuur

Bart Jansen

maar in de gaten.”
En hoe gaat het met Patrick zelf?
“Prima. Ik heb, ondanks de hitte, rustig getraind
en heb geen blessures. En natuurlijk elke drie tot
vier weken een bezoek aan sportmassagepraktijk Steur in Liempde houdt me in goede conditie.”

tegenkomen die ik dan meeneem en die ik verKleinschalig

De laatste loodjes: eerst in september de ma-

werk naar het idee dat dan bij mij opkomt.”

rathon Berlijn en dan in november genieten in

Sandra werkt zowel voor particulieren als bedrijven. “Maar wel kleinschalig want het moet wel

Veelzijdig

leuk blijven, geen productiebedrijf worden. Het

Sandra staat met haar producten op braderieën

moet geen ‘moeten’ zijn”, aldus Sandra.

en bijvoorbeeld ook op de Boxtel Oost Dag. Dan

nog niet in detail op ingaan. Hou de berichten

New York. Veel succes, Patrick!
Corinne van der Laar
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KUNST VAN DICHTBIJ
eigen emoties die gaan spreken door gebruik

derkunst betreft, maar ook het verhaal van hun

van aquarelverf en krijt. Het zijn haar eigen emo-

leven als mens en kunstenaar.”

ties die de kijker meenemen in een schilderachtige droomwereld waarin door de vele details

Bekendheid

een heel verhaal ligt opgesloten. Een verhaal

Wava heeft naast plaatselijke bekendheid (ze is

dat soms romantisch is, soms getuigt van pijn,

lid van Kunstlicht99) inmiddels ook landelijke

verdriet en onmacht en soms hoop en toekomst

bekendheid verworven dankzij vele exposities in

symboliseert. Duidelijk is de oosterse invloed in

diverse musea en galerieën. Overal in het land is

haar stijl van schilderen en tekenen, mede dank-

haar werk te zien geweest: in Groningen, Drach-

zij het gebruik van kleuren, vormen en symbolen.

ten, Amsterdam, Eindhoven, enzovoort
Binnenkort exposeert zij, samen met haar man

In gesprek met Wava Roestamova

Inspiratie

Rasin Huseynov, in het gemeentehuis van Boxtel.

Het schilderij, genaamd ‘Ali and Nino’ – dat zij

Daarnaast is een bezoek aan Kunstlicht99 in de

heeft gemaakt als illustratie van een roman –

Prins Hendrikstraat zeer de moeite waard om

toont duidelijk deze invloeden en ik betrap me

kennis te maken met het werk van Wava Roesta-

Wava Roestamova, geboren in Azerbeidzjan, is

erop dat ik ernaar blijf kijken.

mova.

de dochter van een kunstenaar die haar al op

“Ik put veel inspiratie uit de dingen om me heen

Wava Roestamova, een kunstenares om trots op

zeer jonge leeftijd liet kennismaken met kunst.

en door bezoeken aan een museum,” verklaart

te zijn.

Ze verwelkomt me in haar woning in Boxtel Oost.

Wava. “Zo zet ik oude kunst om in mijn eigen

Direct wordt zichtbaar waar de gave van Wava

moderne versie. Met name oude meesters als

ligt: een emotie zo omzetten in beeld dat het bin-

Rembrandt, Van Gogh en Jheronimus Bosch zijn

nenkomt bij degene die ernaar kijkt. Het zijn haar

een bron van inspiratie. Niet alleen wat hun schil-

Meningen

van wat er in de wijk gebeurt. Ik zou hem missen als hij niet meer kwam. Ik doe al veel dingen
niet meer vanwege mijn leeftijd, maar op deze
manier blijf ik wel op de hoogte.

Frans van Helvoort:
Door de wijkkrant heb ik meer binding met de wijk.
Hij moet zeker blijven, met al die informatie voor en
over de wijk. Er wordt hier veel georganiseerd en
ook als je er achteraf over leest, is dat leuk.
Sandra van den Elsen:
Ik lees graag de nieuwtjes uit de buurt. Het zou
jammer zijn als de wijkkrant zou weggaan.
Riekie Verbruggen:
Ik lees de wijkkrant om op de hoogte te blijven

Ad Dankers:
Interessant om te lezen. Behalve op papier lees ik
hem ook op internet. Dat vind ik ook wel handig.
Berdien van der Vorst:
Ik heb weinig vrije tjid en heb weinig contacten
hier. De wijkkrant is voor mij een leuke en goede
manier om informatie over de buurt te krijgen.
Zo hou ik het nog een beetje bij.

Vrijwilligerswerk op de kinderboerderij:
werk dat met plezier wordt betaald!
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken.
Vooral voor het begeleiden van schoolkinderen.
Omdat kinderen en mensen met een verstandelijke beperking de hoofdmoot van de bezoekers
en helpers zijn en hun veiligheid gewaarborgd
moet zijn, heeft iedere vrijwilliger een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd én gekregen.
De kinderboerderij is een aangename omgeving
Vrijwilligerswerk blijft werk. Samen met anderen

waar gezellige en gemotiveerde vrijwilligers

en onbetaald. Daarom is de plezierfactor zo

actief zijn. De goede afstemming tussen de be-

belangrijk. Op de kinderboerderij hebben we

schikbaarheid van de vrijwilliger en behoefte

gelukkig een fors aantal gemotiveerde vrijwil-

van de kinderboerderij is hierbij altijd het uit-

ligers. In diverse rollen:

gangspunt. Kom eens langs en ga het gesprek
aan.

• Gastheer en -vrouw voor bezoekende kinderen, ouders en grootouders en de diverse

Wilt u ook genieten van vrijwilligerswerk op

groepen ouderen.

de kinderboerderij? Wij kunnen nog veel hulp

• Klusjesman/-vrouw.

gebruiken. Lijkt het u wat om vrijwilliger op de

• Verzorger van de dieren in de weekenden.

kinderboerderij te worden? Kom dan eens langs,

• Tuinman/-vrouw voor de beweeg- en gene-

mail naar info@kinderboerderijboxtel.nl of bel

ratietuin.
•
Begeleider van schoolkinderen die lessen
volgen over zon, water en riool.
•
Activiteitenbegeleider voor mensen met
een verstandelijke beperking.
•L
 id van het bestuur.

0411-672927.
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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

Corinne van der Laar

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

Afvalpilot
Van 1 januari tot 1 september dit jaar is in Boxtel
Oost een afvalpilot gehouden. Gedurende een
halfjaar is het gft en het pmd wekelijks ingezameld.
Het restafval is 1 keer per 4 weken ingezameld. In
maart 2018 hebben alle huishoudens in het pilotgebied een vragenlijst ontvangen. In totaal heeft
de gemeente 197 ingevulde vragenlijsten retour
ontvangen. Met een totaal van 471 huishoudens
in het pilotgebied is dat een responspercentage
van 42 procent.

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

Reacties
81 procent vindt het fijn dat zij hun gft-container
wekelijks kunnen laten legen. Van deze groep
heeft 40 procent ook daadwerkelijk wekelijks de
gft-container voor lediging aangeboden.
94 procent vindt het fijn dat zij hun pmd-zak(ken)
wekelijks kunnen aanbieden. Van deze groep
heeft 88 procent daadwerkelijk wekelijks de pmdzak(ken) aangeboden.
79 procent vindt het goed dat zij hun restafvalcontainer 1 keer per 4 weken kunnen laten legen. Van
deze groep geeft 96 procent van de respondenten aan dat hun restafval in hun restafvalcontainer
past tot de eerstvolgende inzamelronde. Van alle
196 respondenten geeft 15 procent aan dat hun
restafval níét in hun restafvalcontainer past tot de
eerstvolgende inzamelronde.

Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl

Effecten afvalpilot
47 procent geeft aan dat zij door de afvalpilot
meer afval zijn gaan scheiden. 57 procent geeft
aan dat zij sinds 1 januari 2018 minder restafval
overhouden.
Ervaringen
42 respondenten wilden kleine aanpassingen in
het inzamelsysteem (geen expliciete onvrede over
huidige systeem).
22 respondenten gaven een compliment over de
afvalpilot.
8 respondenten gaven aan ontevreden zijn over
de afvalpilot, waarvan 7 respondenten specifiek
aangeven ontevreden te zijn over de inzamelfrequentie van restafval.
Reactie van de gemeente
De gemeente sluit niet uit dat in het najaar wordt
voorgesteld aan de raad om hiermee door te gaan
in heel Boxtel. Dan zou het vanaf 2019 gefaseerd
worden ingevoerd, per wijk en per route.
Pilot stopt per 1 september, want de pilot vraagt
veel van de inzameldienst.

ContourdeTwern
Karin van Ditmars
Opbouwwerk
0411 655899
06 1901804
karinvanditmars@contourdetwern.nl

Brede School De Wilgenbroek
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl

colofon
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