Bloemetjes buitenzetten
Dit najaar werden 1600 krokusbollen geplant
langs bij de Robert Schumanlaan in Boxtel. Hoe
kwam dat tot stand? Bewoonster Lieke Schellekens zag een bericht in deze wijkkrant over
de actie voor verbetering van de biodiversiteit
in Oost – een project vanuit Het Groene Woud.
Een van de onderdelen van de actie was het
planten van krokusbollen.
De subsidie werd toegekend en ook de gemeente en Wijkorgaan Oost hebben financieel
meegedaan.
Lieke zocht contact met David Andreae van
Transitie Boxtel die het project samen met Eetbaar Boxtel coördineerde. En op 20 oktober
was het zover: tien mensen plantten de bollen
in vlot tempo. Behalve krokussen waren er nog
twee zakjes met verrassingsbollen is nog een
verrassing. Lieke: “We zijn benieuwd wat daaruit komt!”
In totaal gingen in Oost 8000 bollen de grond
in. Behalve bij de Robert Schumanlaan en de

Europalaan gingen buurtgenoten en vrijwilligers ook aan de slag bij de kinderboerderij, de
generatietuin, diverse scholen (en bij de moskee, de Rots, De Kleine Aarde en De La Salle).
Het zijn biologisch geteelde bollen, zonder
voor bijen schadelijke giffen. Dit is belangrijk
om te voorkomen dat insecten hun oriëntatie
kwijtraken of doodgaan.
Wauda Maas

Nieuwkomer in Oosterhof: La Norsa
“Goedemorgen, welkom bij La Norsa.” Deze warme woorden waren mijn eerste kennismaking met de eigenaar van dameskledingzaak in winkelcentrum Oosterhof.
Ik ontmoette daar Karim die mij direct uitlegde dat La Norsa een samengestelde naam is
van de namen van twee van zijn kinderen: Nordi en Sara.
La Norsa is geopend op 17 augustus 2018. Voor het eerst sinds de bouw van winkelcentrum
Oosterhof halverwege de jaren zeventig, voegde zich een kledingwinkel tussen de winkeliers. “Als winkeliers zijn we eigenlijk een kleine familie onderling,” vertelt Karim. En deze
woorden typeren de sfeer in winkelcentrum Oosterhof.
La Norsa is door Karim, samen met zijn vriend
Robert, naar eigen ontwerp omgetoverd tot
een sfeervolle winkel waarin een zorgvuldig
uitgekozen collectie smaakvol op kleur hangt
en de klant voldoende ruimte biedt zich te oriënteren. De collectie is samengesteld uit kleding voor zowel de jeugdige klanten als klanten die er ondanks het stijgen der jaren goed
verzorgd, maar met een jeugdige uitstraling,
willen uitzien.
Mijn gesprek met Karim wordt meerdere malen onderbroken doordat hij zich bezighoudt
met de klanten die binnenkomen om de nieuwe wintercollectie te bekijken.
Ik heb dan ook even tijd om nieuwsgierig (ik
ben ook maar een vrouw) om me heen te kijken. Naast kleding kun je bij La Norsa terecht
voor schoenen, sieraden als armbandjes, oorbellen en kettingen, tassen, sjaals, zonnebrillen, allemaal volgens de laatste modetrends.
Ook losse kraagjes – ik kan uit eigen ervaring
zeggen dat dat een heel nuttig accessoire is –
zijn in diverse uitvoeringen voorradig.
Het valt me ook op dat de diverse vaasjes gevuld zijn met echte bloemen en dit geeft de
visie weer van Karim op zijn winkel.

“Het gaat goed. Het was natuurlijk wel een gok
om deze winkel te openen, maar ik ben tevreden. Het begin is altijd het moeilijkst, maar
hoewel ik nog niet zo lang open ben, zie ik dat
veel klanten steeds terugkomen en tevreden
naar huis gaan. Ja, dat zie ik graag, blije mensen.”
La Norsa, een winkel om trots op te zijn, een
waardevolle aanvulling in Oosterhof!
Corinne van der Laar
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Weer goed uit de voeten met Bas
Schoenmakerij Bas ziet er weer spic en span uit.
Dankzij een grondige verbouwing en gloednieuwe machines kan er nu uiterst efficiënt worden
gewerkt. “Voorheen werkten we met twee tot
drie mensen, maar inmiddels alweer een hele
tijd met drie tot vijf mensen”, vertelt Bas Geurts.
“We liepen elkaar wel een beetje in de weg en
door deze nieuwe routing hebben we weer
ruimte. Verder hebben we nu een ultramodern
machinepark om de schoenen af te werken en
te schuren. Precies wat ik allemaal wilde, is gelukt! Vakmensen zeggen tegen me: ‘Wat jij hier
aan machines hebt staan, dat zie je nergens in
Nederland. Dit is echt de top.’ ”
De machines zijn smaller en de afzuiging zit nu
extern, zodat er bijna geen fijnstof meer vrijkomt. De machines zijn zelfs zo geavanceerd dat
de afzuiging sterker wordt op het moment dat
mensen de machine naderen.
Puntjes op de i
Een prominent onderdeel van de nieuwe inrichting wordt gevormd door het gloednieuwe, op

maat gemaakte werkeiland. “Ik heb het eiland
zelf getekend. Daarna is het op schaal gemaakt,
en het werkt perfect,” vertelt Bas. “We moeten
alleen nog wat opruimen en de puntjes op de
i zetten, maar daar heeft de klant geen last van.
Zo komen er nog schappen van plexiglas. Dat
oogt luchtiger dan houten schappen. Dit is
belangrijk omdat de winkel natuurlijk niet erg
groot is. Alles bij elkaar is het nu een heel mooie
zaak, helemaal naar mijn wensen gemaakt. Het
is echt wel een kindje van me!”

Fiene Bakx vertelt
Hallo allemaal, leuk dat je dit stukje wilt lezen!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Fiene Bakx, ik
ben 12 jaar en zit in groep 8 op basisschool De
Beemden. Ik ga jullie wat vertellen over mezelf!
Ik heb iets speciaals… Ik draag gehoorapparaatjes! Dat heeft heel veel effect op mij, want het
maakt mij tot wie ik ben en wat ik voel. Toen ik
bijna vier jaar was, werd ontdekt dat er iets mis
was met mijn oren. Ik kreeg buisjes. Maar dat
hielp niet echt, want er was meer aan de hand.
Door de vele oorontstekingen had ik gehoorverlies, vertelde de KNO-arts. Daardoor kon ik het
in de kleuterklas steeds minder goed volgen en
ook thuis ging het horen niet zo fijn. Mijn gehoor
werd met allerlei testjes bij Kentalis onderzocht.
En toen kreeg ik een BAHA, dat is een blokje op
mijn schedel achter mijn oor, dat ervoor zorgde
dat ik beter kon horen. Ik heb ook meerdere
operaties gehad om mijn middenoren helemaal
goed schoon te krijgen. Ik ga nu nog regelmatig naar de KNO-arts. Vanaf groep 5 droeg ik
kleinere gehoorapparaatjes achter beide oren.
Dat vond ik heel fijn, en ik kan alles weer voor
honderd procent horen! Natuurlijk baal ik wel
eens dat ik die apparaatjes nodig heb, want het
is een gedoe. Waarom kan ik niet gewoon goed
horen? Hoe het verder gaat met mijn gehoor
weet ik nog niet, misschien krijg ik ooit nieuwe
gehoorbeentjes. Voor nu ben ik tevreden omdat
ik gewoon alles kan doen wat ik leuk vind, want
het werkt prima zo.
En… verder zing ik heel graag! Het liefst de hele
dag. Ik heb zangles bij Karin Tooren en daar heb
ik al veel geleerd. Vorig jaar in september heb ik

auditie gedaan bij Kidz Got Talent in Concert in
Boxtel en ik was door! Geert Hoes was de presentator en hij was onder de indruk bij het horen van
mijn liedje. Samen met alle andere talenten en
de harmonie gingen we oefenen voor een groots
concert. Dat was erg leuk en leerzaam! In december was het grote concert. Ik zong en danste mee
met ‘Annie’ en zong het liedje ‘Jouw Kleuren’ met
Boaz Tooren. We kregen een staande ovatie van
het publiek! En de Boxtelse kranten schreven er
leuke artikelen over.
Ook heb ik sinds dit jaar nog een andere hobby:
volleyballen bij VC Blox in Boxtel. Ik vind het erg
leuk om sportief bezig te zijn en in een team te
spelen.
Dit is het eind van mijn krantenstukje, en ik hoop
dat jullie het leuk vonden om te lezen!
Ria Schraverus

Buurtvereniging de Weverkes Onderzoeksbus ook in Oost

Wijze uit Oost: Xander van der Burgt

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Tijdens dit onderzoek –in de bus die ook dit jaar weer in Boxtel Oost stond
– worden röntgenfoto’s gemaakt.

Een van de vele buurtverenigingen in Boxtel

heerst bij De Weverkes, en volgens mij niet in

Oost die zich nu voorstelt is Buurtvereniging

de laatste plaats door de vele kinderen.

De Weverkes, en daarvoor ben ik op bezoek
geweest bij de penningmeester, Inge He-

Andere activiteiten

ijnen.

Een andere activiteit is het sinterklaasfeest. De

Als de foto’s niet genoeg informatie geven om
tot een goede beoordeling te komen, of als er
een afwijking is te zien, dan wordt voor verder
onderzoek naar een ziekenhuis verwezen voor
een extra röntgenfoto of echografie. In de meeste gevallen haalt men enkele cellen of een klein
stukje weefsel uit de borst, een zogenaamde
punctie of een biopt. Dat hoeft niet te betekenen dat men borstkanker heeft. Bij negen op de
tien vrouwen die zich laten onderzoeken in het
ziekenhuis, is er niets aan de hand. Mocht er wel
borstkanker worden geconstateerd, dan stelt de
specialist een behandelplan op.

goedheiligman komt dan langs op de AngelaDe vereniging is opgericht in 1977, oorspron-

school waar ervoor wordt gezorgd dat elk kind

kelijk als bewonersbelangenvereniging, en

aandacht en natuurlijk ook een presentje krijgt.

bestaat nu dus al ruim veertig jaar. De leden

Verder is er een nieuwjaarsborrel, meestal in

bestaan uit vijfenveertig gezinnen en wat de

het weekend na Nieuwjaar. Het vindt plaats in

omvang van het gebied betreft gaat het om

de achtertuin van Inge zelf. En er worden na-

delen van de straten De Pellenwever, De Lin-

tuurlijk oliebollen gebakken!

nenbleker, De Spinster, De Beukums en De

Op tweede paasdag is de paasbrunch buiten.

Volder. “We hebben met opzet dit gebied be-

Iedereen neemt dan iets te eten mee en na-

perkt om alles beheersbaar te houden, anders

tuurlijk wordt er ook gezocht naar paaseitjes.

wordt het wel érg groot. Het is ook belangrijk

In september is er een ‘tentweekend’. Er wordt

dat er een goede binding is tussen de leden

dan op het centrale speelterrein een eigen

en daarom speelt alles zich eigenlijk af rond

grote tent opgezet en een springkussen voor

de speeltuin,” aldus Inge.

de kinderen, ’s avonds is er dan een barbecue.
Inge: “Eigenlijk is dit ons grootste evenement,

Doelstelling

dat je kunt beschouwen als ons buurtfeest.”

“De doelstelling van de vereniging is vooral

Ten slotte is er rond maart/april een jaarfeest

het elkaar gezellig ontmoeten”, legt Inge uit.

dat alleen is bedoeld voor de volwassenen.

Daarmee is niets te veel gezegd, want gedurende het hele jaar worden verschillende

Buurtvereniging De Weverkes werkt niet met

activiteiten georganiseerd zoals Halloween,

commissies, elk evenement wordt georgani-

waarbij ‘s avonds op het speelterrein een

seerd door een van de zes bestuursleden óf

schminktafel komt te staan en er voorzien

een van de bewoners neemt zelf een initiatief.

wordt in glühwein, warme chocomel en

“We zijn een vereniging met veel gezellige en

snoepjes. De kinderen gaan dan langs de deu-

gemotiveerde mensen!” aldus Inge.

ren waarbij ze ontvangen worden door de be-

Wel, daar is na het enthousiaste gesprek en de

woners en natuurlijk vol verwachting hopen

gastvrije ontvangst van Inge geen twijfel over!

op zoveel mogelijk lekkernijen.
Onlangs is het de eerste keer geweest dat

Buurtvereniging De Weverkes

de vereniging een halloweenavond organi-

Randolph Meekes (secretaris)

seerde en iedereen had zijn uiterste best ge-
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daan om zich zo origineel en ‘eng’ mogelijk uit

5283 XP Boxtel

te dossen. Ik was erbij en het viel me op dat

deweverkes@hotmail.com

er een grote saamhorigheid en gezelligheid

Bart Jansen

Iedereen die kanker heeft, of iemand in zijn/haar
naaste omgeving heeft die de ziekte heeft of
heeft gehad, kan zonder afspraak binnenlopen
in het Vicki Brownhuis te Den Bosch. Alles kan en
niets hoeft. U kunt hier koffiedrinken, uw verhaal
vertellen, informatie vragen of aan een activiteit
deelnemen. Bovendien zijn er voor en na de verschillende activiteiten ruimschoots mogelijkheden voor informeel lotgenotencontact. U kunt
zo binnenlopen en bent altijd van harte welkom
van maandag t/m donderdag van 9.30 – 16.30
uur en op vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur.
Lenny, een van de vrouwen uit Boxtel Oost bij
wie borstkanker werd geconstateerd, heeft een
moeilijk traject doorgemaakt, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Ze heeft er lang over

nagedacht en wil haar ervaringen graag delen
met mensen die net als zij in een mallemolen
terecht zijn komen. In dit artikel laten we u met
haar kennismaken.
Happy Birthday to me!
18 oktober 2018
Vandaag ben ik jarig en mag ik 45 jaar worden.
En daar ben ik blij mee! Proost… op mijn gezondheid!
Het is een mooie leeftijd, zo’n beetje in het midden. Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven en
er is nog genoeg te beleven in de jaren voor me.
Ik ga ervan uit dat ik nog héél véél jaren in goede
gezondheid mag leven. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend… daar weet ik inmiddels alles van.
Want… als kanker plots op je eigen pad komt...
Niemand kan jou voorspellen hóe je zult reageren. Niemand kan jou vertellen wat je moet doen
of hoe je je moet voelen. Niemand weet hoe jij
deze rollercoaster zult gaan beleven. Er is namelijk geen gebruiksaanwijzing.
Zélf kun je het maar nauwelijks geloven, zoiets
gebeurt jóu toch niet? Het gaat vást over die ander... Maar het is écht zo... het gaat over mij.
Je stapt noodgedwongen in een denderende
trein, want je móét wel, er is geen keus, geen weg
terug, niet wetende waar en wanneer je kunt uitstappen. De noodrem kun je niet vinden, je bent
overgeleverd aan anderen die jou hopelijk beter
kunnen maken. En we razen verder in ons drukke
bestaan... want alles gaat ‘gewoon’ door, terwijl je
eígenlijk héél goed voor jezelf moet gaan zorgen
en stil dient te staan bij wat deze rotziekte allemaal overhoophaalt in je leven.
En dat is best moeilijk. Dat kan ik je vertellen!

Mix acrobatiek en dans
Julia is pas acht jaar en superlenig. Dat is wel
nodig want paaldansen is een mix van acrobatiek en dans. In juni 2017 begon ze en na een

jaar wekelijks hard trainen lukte het haar om een
gouden medaille te winnen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in juni 2018 in Waalwijk. Ze kwam uit in de leeftijdscategorie zeven

tot en met negen, ‘pre novice’ genaamd.
Samen met haar trainster heeft Julia een routine (dans) in elkaar gezet op instrumentale
muziek die ze samen met haar trainster heeft
uitgezocht.
Het nummer moet minimaal drie minuten en
twintig seconden duren en maximaal drie minuten en dertig seconden. Haar dans moet negen verplichte onderdelen bevatten, die ze wel
zelf mag uitzoeken, en de rest is vrij om zelf in
te vullen. Daarbij mag ze in totaal veertig seconden los zijn van de twee palen. Je hebt een
static paal; die staat vast. En een spinning paal
die draait. Aan beide palen doe je verschillende
oefeningen.

waardoor het bot van de heupkop afsterft en

in op de Ambassadeursdag. Dat is een dag

misvormd raakt. Een op de tienduizend kinde-

die één keer per jaar wordt georganiseerd

ren krijgt dit.

en waarop alle ambassadeurs in het zonnetje

Xander en zijn familie zijn in contact geko-

worden gezet vanwege het werk dat ze al-

men met deze stichting doordat hun moeder

lemaal doen. We gaan dan bijvoorbeeld naar

Sandra hierover las in een tijdschrift. Hiervoor

een dierenpark, een pretpark of een museum.”

moest wel een speciaal formulier ingevuld

Het is ook mogelijk zelf een activiteit de ont-

worden door de orthopeed, maar op een ge-

plooien “We hebben een keer op de markt

geven moment was daar dan de eerste Opkik-

gestaan waar we allemaal dingen verkochten

kerdag.

die op de een of andere manier met kikkers te

Eerst wordt er door de organisatie natuurlijk

maken hebben en toen hebben we wel meer

aan het gezin gevraagd wat de mogelijkheden

dan honderd euro opgehaald!”, legt Xander

en interesses van het kind zijn, want het hangt

enthousiast uit.

natuurlijk van de beperking van het betreffen-

Xander is best trots op wat hij als ambassa-

de kind af waaraan het kan meedoen.

deur doet voor Stichting Opkikker! En het is

Wel, dan wordt daar ook werk van gemaakt!

natuurlijk ook zo dat een kind ambassadeur

Xander en zijn moeder vertellen enthousiast

daarmee ook een gevoel van eigenwaarde

wat ze allemaal hebben meegemaakt: een op-

krijgt, verantwoordelijkheid, sociaal contact

treden van een clown, ze hebben wurgslangen

en kracht. Dat zit wel goed bij Xander!

Dit najaar is op initiatief van Fred en Miranda Bergman een insectenhotel geplaatst
aan de Europalaan. De aanleiding was een
oproep van Waterschap de Dommel (op
Facebook) om projectvoorstellen in te dienen om de biodiversiteit in de eigen omgeving te vergroten.
Aangezien Fred en Miranda zomers erg genoten van de bedrijvigheid rond het kleine
insectenhotel in hun eigen tuin kwamen
ze op het idee om op het weinig gebruikte
speelterrein aan de Europalaan een groot
hotel te laten plaatsen. Daarom zochten
ze contact met een imker voor meer informatie over bijen en met de gemeente over
onderhoud en beplanting.
Het insectenhotel is gemaakt van hout
uit het Sparrenrijk en gebouwd door Eco
Groenvoorziening uit Liempde.

Rennen voor KiKa

en vogelspinnen vastgehouden, ze zijn met
bieltjes s.v.p. naar Xander!

ten doel om leuke activiteiten te organiseren

Oude mobieltjes

Xander van der Burgt

voor gezinnen met een langdurig ziek kind,

Op deze dag werd Xander gevraagd of hij am-

Corellistraat 17

zodat deze gezinnen hun zorgen even kun-

bassadeur wilde worden bij Stichting Opkikker

5283 KV Boxtel

nen vergeten en een ontspannen dag kun-

en dat wilde hij natuurlijk graag!

www.opkikker.nl

nen beleven. Deze dagen worden ‘Opkikker-

“Als ambassadeur moet ik geld ophalen voor

dagen’ genoemd.

Stichting Opkikker, door bijvoorbeeld het inza-

Stichting Opkikker. Deze stichting stelt zich

Bart Jansen

Ondernemer in de wijk: Marja Reitsma-Vrijling Meningen
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Ook op Fa ehalve een website,

Wauda Maas

brengen geld op. Deze telefoons lever ik dan

En voor de mensen die dit nu lezen: oude mo-

Ria Schraverus

Grip
Speciaal voor het NK heeft ze een paaldanspakje laten maken in de kleuren zilver en
blauw. De zijkanten van zo’n pakje zijn open
zodat je grip hebt om jezelf om de paal te
klemmen. Haar haren werden mooi ingevlochten en ze kreeg make-up op.
Gelukkig kan ze thuis ook extra oefenen. Snel
laat ze wat oefeningen aan de paal zien, reuzeknap! Het ziet er echt niet gemakkelijk uit.
Het is hard werken, maar Julia doet het graag
en ze heeft ook nog tijd om te hockeyen en
buiten te spelen met vriendinnetjes.

de bloedtoevoer naar de heupkop verstoord

met een motortocht door Almere!

(0411) 655 256 of 06 377 082 43
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melen van oude mobiele telefoons, want die

een helikoptervlucht mee geweest en óók nog
Xander (12) is ‘kind ambassadeur’ bij de

De rest van Lenny’s verhaal is te lezen op www.
boxtel-oost.nl

Jong talent in de wijk: Nederlands paaldanskampioen Julia Koppens
Weten jullie dat wij een paaldanskampioen
hebben in Boxtel Oost? Toen Julia nog in
de Monteverdistraat woonde, speelde ze
vaak in de buurtspeeltuin. Het leukste was
om kunstjes aan een paal te doen die daar
aan het klimrek vastzat. Daardoor kwam ze
samen met haar moeder op het idee om te
kijken of ze op paaldansles kon gaan. Nadat
ze een keer was gaan kijken, is ze op les gegaan in Best. Daar krijgt ze les van trainster
Bettine Sarton, in een groep van zes kinderen.

“Meer dan honderd euro opgehaald.”

Xander heeft de ziekte van Perthes. Daarbij is

Bezige bijen

“Ik beoefen de kunst van het kijken.”
Marja Reitsma-Vrijling had tijdens haar eerdere werk als orthopedagoog-psycholoog,
dat ze vijfentwintig jaar heeft uitgeoefend,
al kunst als hobby. Die hobby liep op een gegeven moment zodanig uit de hand dat ze
kunstgeschiedenis is gaan studeren. Ze zat
toen al in het bestuur van de Kunststichting
Boxtel, waar ze later ook voorzitter van werd.
De toenmalige Volksuniversiteit Boxtel had een
vacature voor de functie van docent kunstgeschiedenis en zo ging Marja vanaf het cursusjaar 1999-2000 cursussen kunstgeschiedenis en
kunstbeschouwing geven. “Ik werk echter ook
op freelance basis bij het Van Abbemuseum
in Eindhoven bij de educatieve dienst, waar ik
rondleidingen geef en als vraagbaak voor de bezoekers fungeer,” legt Marja uit.
Kunstkamer Boxtel
Op een gegeven moment hield de Volksuniver-

siteit op te bestaan. De cursisten wilden echter
doorgaan en daarom heeft Marja besloten er bij
haar thuis verder mee te gaan en dit draait nog
altijd volop onder de naam ‘Kunstkamer Boxtel’.
Gedurende zes maanden, van de herfst tot en
met april, worden twaalf cursusmiddagen of
-avonden gegeven waarbij de nadruk ligt op
kunstbeschouwing.
“Elke keer wordt een thema behandeld, bijvoorbeeld een kunstenaar of binnenkort de invloed
van de Eerste Wereldoorlog op de ontwikkeling
van de kunst,” vertelt Marja. “Ook kunnen er paren kunstwerken vergeleken worden die qua onderwerp over hetzelfde gaan, maar verschillend
zijn wat betreft stijl”.
Drieluiken
Verder geeft Marja elders lezingen en stelt ze samen met Joop de Weger en Bram Noot culturele
‘drieluiken’ samen. Hierbij wordt er elk jaar rond
een bepaald thema een kunstwerk, muziek en
gedichten samengebracht.
Daarnaast stelde Marja samen met Hannie van
Schijndel het boekje ‘Boxtel in Beeld’ samen
waarin alle kunst in Boxtel is te vinden en ook
wordt besproken. Dit boekje is verkrijgbaar bij
de VVV.
Kunstkamer Boxtel: Marja Reitsma-Vrijling
Kleine Beemd 10
5283 LT Boxtel
Tel.: 0411-611022
marja.vrijling@hetnet.nl
Bart Jansen

Henk Clement:
Door de wijkkrant blijf je bij de wijk betrokken.
Belangrijk om te weten wat bepaalde personen
doen. Ja, ik vind wel dat hij moet blijven.
Angela Verbruggen:
Ik vind het leuk om de wijkkrant te lezen en belangrijk vanwege de informatie die erin staat.
Nelly Breuer:
Natuurlijk lees ik de wijkkrant. Het voegt voor
mij echt iets toe, en het is een goede manier om
informatie te krijgen. Het is toch anders dan de
andere media, omdat de wijkkrant buurtgebonden is.
Wilko van Kempen:
Ik lees niet alle artikelen; ik vind het vooral erg
leuk om te lezen over mensen die ik al ken.
Marij Dankers:
Ik lees de wijkkrant graag en er staan leuke tips
in. Ik gooi hem pas weg als er weer een nieuwe is.

Wat een ervaring. Wat een geweldige uitzichten, wat een parcours (behoorlijk heuvelachtig)
en bovenal wat een publiek. De Amerikanen
maakten er echt een feestje van. Ik heb honderden keren mijn naam horen roepen. Heel veel
high fives. Muziek, dansgroepen, te veel om op
te noemen. Ongekend. Om jullie een indruk te
geven: het leek wel 42 kilometer lang de Via Gladiola. Het weer maakte het helemaal af. Acht tot
twaalf graden, windstil en zonnig. Perfecter kon
bijna niet.
Het lopen ging verbazend goed. Ik had me voorgenomen om te genieten, zowel de dagen ervoor als tijdens de marathon. Dit heb ik dan ook
ten volle gedaan. Ik heb van elke kilometer genoten en heel bewust meegemaakt, deze keer
niet in een ‘tunnel’ gelopen omdat ik me focuste
op een eindtijd.
Het ging super, ik bleef lekker laag in mijn hartslag en liep het tweede gedeelte zelfs drie minuten sneller. Ik ben er zeker een betere loper (en
beginnend trainer?) van geworden.
Hier eindigt mijn KiKa-2018-verhaal. Met bijna
14.000 euro op de teller voor Kika, een geslaagd
avontuur. En ik ga gewoon door. Doelstelling is
om in 2019 minstens op 20.000 euro te komen
voor Kika. Daar kan ik jullie hulp zeker bij gebruiken. Ideeën of tips zijn welkom.
Ik vond het leuk om dit het afgelopen jaar met
jullie te delen. Bij dezen wil ik de Wijkkrant Boxtel
Oost dan ook hartelijk danken voor de aandacht
die ze heeft willen schenken aan mijn actie.
Sportieve groet,
Patrick van den Aker
https://2019.runforkikamarathon.nl/patrickvan-den-aker
https://www.facebook.com/patrickvandenaker
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Bericht wijkmakelaar
In de wijkkrant van mei 2018 hadden Maddy
Kahlé en Mariëtte van de Sande al een bericht
laten opnemen over hun initiatief om naast het
hondentoilet een speel- en losloopveld voor
honden te realiseren, met de vraag aan de wijkbewoners om hierop te reageren. Daarnaast
hebben zij veel bezoekers van het hondentoilet
gesproken om te horen wat zij van het idee vinden en om eventuele suggesties mee te nemen.
Vrijwel iedereen heeft zeer positief gereageerd!
De gemeente Boxtel ziet in dit initiatief een goede aanvulling op de bestaande voorzieningen in
de wijk en wil het dan ook graag ondersteunen.
Inmiddels is de opdracht verstrekt aan de leverancier en naar verwachting worden de werkzaamheden in januari 2019 uitgevoerd.
Wat gaan we doen?
Het huidige hondentoilet is erg ruim van opzet
en dat maken we wat kleiner. Daarmee ontstaat
ruimte om direct daarnaast een speelveld te maken waar honden los kunnen lopen. Het speelveld maken we een stukje groter en het krijgt
een aparte ingang met een poort, bereikbaar via
een voetpad langs de zijkant.

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

Links bestaande situatie
Rechts nieuwe situatie

In zowel het hondentoilet als het speelveld
wordt aan de binnenzijde van de ingang een
tegelverharding aangebracht. Bij de ingang van
het speelveld wordt een bord geplaatst met de
gedragsregels. Het hekwerk is hetzelfde als van
het hondentoilet.
In de onderstaande illustratie is zowel de bestaande als de nieuwe situatie weergegeven.

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. We bekijken
samen wat de mogelijkheden zijn.
Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde
en Boxtel Oost
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl,
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

Burenruzie? Los het op!

Kinderboerderij

Veel mensen wonen tegenwoordig dicht op elkaar. Gezellig, maar soms een bron voor irritaties.
Meestal komt u daar samen met uw buren wel
uit. Als dat niet (meer) lukt of als een kleinigheid
uit de hand loopt, kunnen de buurtbemiddelaars
u helpen met het zoeken naar een oplossing.

Jong geleerd is oud gedaan

Stel, u hebt met uw buren een conflict of dat zou
het kunnen worden. Dit wilt u graag bespreekbaar maken, maar u komt er samen niet uit.
Herkenbaar? U bent niet de enige. “In bijna heel
Brabant is Buurtbemiddeling actief en in de gemeente Boxtel al bijna tien jaar,” aldus Janneke
Quirijnen, coördinator van buurtbemiddeling in
Boxtel, Hilvarenbeek, Tilburg en Goirle. “De meerwaarde is dat het voor buren laagdrempelig
wordt om onder begeleiding van twee vrijwillige
en neutrale bemiddelaars met elkaar in gesprek
te gaan. Dit zonder tussenkomst van anderen, die
er belang bij hebben. Verder hebben de mensen
zelf de keuze om er wel of niet aan mee te werken.”
Buren krijgen eerst een afzonderlijk gesprek,
waarna ze onder leiding van de bemiddelaars
met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten en
kunnen uitleggen wat er aan de hand is. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek eerlijk
verloopt en dat het niet escaleert. Of het nu gaat

om rommel op straat, intimidatie, schreeuwende
kinderen, burenruzie, parkeer-, huisdieren- of
geluidsoverlast, alles is bespreekbaar te maken.
De oplossingen worden door de buren zelf aangedragen. “Samen gemaakte afspraken hebben een veel grotere kans van slagen, doordat
betrokkenen zélf bedenken hoe het probleem
opgelost kan worden. Dat werkt beter dan een
oplossing die van hogerhand wordt opgelegd”,
legt Janneke uit.
Sinds 1 oktober heeft Buurtbemiddeling Boxtel
er een nieuw teamlid bij gekregen: Lieke Joris.
Lieke is als casusmedewerker het eerste aanspreekpunt voor de buur die zich aanmeldt bij
Buurtbemiddeling. Samen met de tien buurtbemiddelaars vormen zij het team Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling voor iedereen
Als u zelf overlast ondervindt van uw buren, en
u wilt voorkomen dat er ruzie ontstaat of u wilt
iets met uw buren bespreken, dan kunt u contact
opnemen via (0411) 65 58 99. Voor meer informatie of aanmelden kunt u ook op onze website terecht www.buurtbemiddelingbrabant.nl.
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van
de gemeente Boxtel en is gratis. Dit is een dienst
van ContourdeTwern.

Cultuurverbinder in Boxtel
Oost

Minionderzoek ‘besparen’
tijdens Boxtel Oost Dag

Er zijn op dit moment nog geen cultuurprojecten in Boxtel Oost waarmee cultuurverbinder
Romijn Conen bezig is. Graag komt Romijn in
contact met mensen die ideeën hebben. Elke
vrijdag die direct volgt op de 15e van elke
maand is hij aanwezig bij de cultuurbalie op
de eerste verdieping in de bibliotheek aan de
Burgakker.

Maandag 1 oktober 2018
Wat een drukte en gezelligheid bij de achtste
editie van de Boxtel Oost Dag! Veel bezoekers
kwamen bij de St. Joseph-kraam en vulden de
vragenlijst in over besparen. Maar liefst honderd!
Iedereen ontving een kleine attentie van ons:
een mooie St. Joseph-paraplu of een blikje met
stroopwafeltjes.
Wij deden het minionderzoekje om een beeld
te krijgen of mensen bereid zijn om spullen
met buren te delen en of zij klussen bij anderen
willen doen. Al dan niet tegen een vergoeding.
Onze eerste indruk: veel mensen delen al spullen
met hun buren. Goed om te horen.

“Maar als mensen in de bibliotheek zijn en ze
zien dat ik er ook ben, dan kunnen ze natuurlijk ook langskomen,” aldus Romijn. “Ik neem
voor iedereen een uur de tijd om te praten. Ik
ben ook per mail bereikbaar.”
info@cultuurverbinderboxtel.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

Op de zolder van de kinderboerderij is een mooi
klaslokaal ingericht waar de educatiewerkgroep
schoolklassen kan ontvangen. Deze middag komt
een klas van De Spelelier binnen om meer te leren
over rioleringen. Na een gesprek en een film over
water, met de nadruk op de afvoer en reiniging
van het vieze water, kunnen de kinderen aan de
slag. In drie groepen worden er op papier huizen
gebouwd en op de riolering aangesloten. Na een
korte pauze met drinken en een appeltje gaan ze
aan de slag. Met rioolbuizen sluiten ze een echt
toilet, wastafel en straatput aan op de afvoer. Als
test worden knikkers gebruikt, die gelukkig in de
daarvoor bestemde bak rollen. De test is geslaagd
en alle kinderen krijgen een diploma mee.

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

Veel scholen hebben zich ingeschreven voor een
belevingsprogramma, waarbij de nadruk ligt op
zelf doen. Ze zijn enthousiast over de geboden
lessen.
Zo is er voor kinderen uit groep 1 en 2 een buitenprogramma met Miep de Muis, gecombineerd
met uitleg en knutselen in het klaslokaal. Dat
duurt een hele ochtend en is inclusief een glas
drinken en een appel.
Deze werkgroep van zeven mensen is nog op zoek
naar vrijwilligers. Het is leuk werk, vooral vanwege
de enthousiaste reactie van de kinderen.

colofon

Wauda Maas

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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Hou je van dieren? En heb je in het weekend
wat tijd over?
We zoeken een weekendhulp voor de verzorging van de dieren in de kinderboerderij.
Het vrijwilligersteam dat in het weekend
werkt, was al krap. Maar nu er iemand afhaakt,
is de planning nauwelijks rond te krijgen.

Verspreiding Wijkkrant Oost

