Bewegen in de buitenlucht
Dit voorjaar startte de gemeente Boxtel met de campagne ‘Boxtel Buitenspelen’ om bewegen in de buitenlucht onder onze jonge inwoners te stimuleren en inwoners te laten
meedenken over initiatieven die buiten spelen bevorderen.

De campagne ‘Boxtel Buitenspelen’ is een onderdeel van de actualisatie van het huidige
speelruimtebeleid van de gemeente. Vanuit
het speelruimtebeleid zijn in de afgelopen 10
jaar, samen met de inwoners, verschillende
speelinitiatieven opgepakt. Resultaat: onze
gemeente heeft nu 91 speelplekken met in totaal 533 speeltoestellen. Bij circa 80 bestaande
speelplekken zijn er toestellen vervangen en/
of aangepast aan de wensen van de buurt. In
Boxtel Oost zijn er momenteel ruim 30 speelplekken.
Met de campagne ‘Boxtel Buitenspelen’ zoeken
we wederom de samenwerking met de inwoners om te bepalen of het huidige aanbod van
speeltoestellen nog wel past bij de leeftijdsopbouw van de buurt. En waar speelgelegenheid
nog ontbreekt, gaan we graag met de buurt in
gesprek om de wensen en mogelijkheden te
onderzoeken.
Voorafgaand aan deze campagne hebben diverse wijkbewoners niet stilgezeten. Ze hebben het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan over het realiseren
van aanvullende speelmogelijkheden. Zo zijn
er bijvoorbeeld ideeën vanuit bewoners voor
een natuurlijke speelaanleiding in het park
Oosterhof met het thema ‘water’. Hier gaan we
ook de basisscholen in Oost bij betrekken. Een
ander bewonersinitiatief gaat over een speel-

“Ik wil wel bekend worden”
In de meivakantie ging ik in gesprek met een jongere, in dit geval een jongeman: Juri van Weert.
Vanuit de gezellige woonkeuken kijk je zo de tuin in. Op het gras is een voetbalterreintje uitgezet, dat er overigens nu verlaten bij ligt. “Wilt u iets drinken?” vraagt Juri, en hij wijst een stoel
aan waar ik kan zitten. Ik maak hem een complimentje over het uitzicht. “Ja, het is fijn hier te
wonen.” Juri komt tegenover mij zitten. Ik zie aan zijn gezicht dat hij het leuk vindt om geïnterviewd te worden, hoewel ook wel een beetje spannend.

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. Dan
gaan we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel,
Liempde en Boxtel Oost
E-mail: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Tel.nr. (0411) 655 256 of 06 377 082 43

We will rock you
De andere hobby van Juri is drummen. “Toen we
een keer met vakantie gingen, zat ik op de stoel
met de muziek mee te tikken.” Zijn oudere broer

Wat betreft initiatieven; die kunnen wat ons
betreft ook over andere zaken gaan dan alleen speelvoorzieningen. Neem bijvoorbeeld
het groepje buurtbewoners dat een stukje
openbaar groen aan de Europalaan ‘bijvriendelijk’ heeft ingericht. Zie hiervoor het artikel
elders in deze wijkkrant.

Boxtel Oost Dag komt er weer aan!
29 september is een datum om alvast in uw
agenda te zetten. De voorbereidingen voor
de negende editie van de Boxtel Oost Dag
zijn al in volle gang. Tussen 11.00 en 16.00
uur kunt u in het gebied tussen De Rots

Jongere in Oost: Juri van Weert

Honkbal
De twee hobby’s die Juri heeft, zijn drummen
en honkbal. Nu heb ik een zoon die ook heeft
gehonkbald en begin dus maar over dit onderwerp. Juri vertelt dat hij eerst op voetbal heeft
gezeten, en daarna is overgestapt naar honkbal
bij de Ducks. Hij begon daar in een klein team,
maar helaas is dit team opgeheven. De meisjes
die lid waren, gingen naar een softbalteam en
er bleven te weinig jongens over om een team
te vormen. Omdat Juri honkbal een erg leuke
sport vond (en vindt) is hij overgegaan naar het
honkbalteam in Schijndel, waar hij startte in de
competitie voor pupillen. In het begin viel dat
niet mee, maar naarmate de regels duidelijker
worden, gaat het steeds beter. Het is veel trainen, vragen hoe het moet en elkaar beter leren
kennen.
Juri wil graag doorgaan met honkbal. “Maar niet
zo ver dat ik in de hoogste klasse speel, of op de
tv kom, hoor. Dat lijkt me niet zo leuk”. Hij vertelt dat hij een veldpositie heeft bij een van de
honken. Soms mag hij pitchen. “Ook wel leuk,
en ik heb een keer een speciale training gevolgd
in Eindhoven, de clinic Bixy baseball. Was leuk,
maar toch niet zo mijn ding.”

voorziening voor de allerkleinsten bij de generatietuin naast de kinderboerderij. Daarover zijn we in gesprek met het bestuur van
de kinderboerderij en de vrijwilligers die het
onderhoud van de generatietuin uitvoeren.
Als we dit kunnen realiseren, kunnen we met
recht spreken van een generatietuin!

en winkelcentrum Oosterhof weer genieten
van allerlei activiteiten voor jong en oud.
Naast het vertrouwde wordt er ook gezorgd
voor de nodige verrassingen. Langs Nieuwe
Nieuwstraat en Beneluxlaan zijn weer vele
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marktkramen met informatie en een grote
verscheidenheid aan goederen.
De bezetting van de kramen ligt nog niet
vast. Mensen die nog iets bijzonders hebben aan te bieden (geen rommel) kunnen
dus nog meedingen naar een kraam. Het
aantal kramen is beperkt: vol is vol.
Wil je een kraam huren? Dan kun je een be-

Lars filmde het, en op de vraag van zijn ouders of
hij op drumles wilde, reageerde hij enthousiast.
Na enig informeren kwam hij terecht bij Drumschool Max in Schijndel. “Toen ik voor het eerst
daar was, mocht ik We will rock you meespelen.
Geweldig!” Bij Drumschool Max werken ze met
drie niveaus en hoe hoger je komt, hoe leuker
het wordt. Laatst was er een optreden waar Juri
zijn bijdrage leverde aan de liedjes IJskoud en
Sexy als ik dans van Nielson.
Het is veel oefenen thuis, maar dat is geen straf.
Zijn drumstel staat in de kamer en als hij oefent,
heeft hij een koptelefoon op zodat hij alle noten
goed hoort. Voor elke trommel of bekken staat
op de bladmuziek aparte noten. “Ik zou later
graag in een band willen spelen en bekend willen worden.” We lopen even de bands na met
beroemde drummers en ondanks het grote leeftijdsverschil tussen Juri en mij blijken we heel
wat gemeen te hebben.

Juri vertelt ook nog dat op school er een gelegenheidsband is, die op belangrijke momenten
speelt. Zo heeft hij bij de verjaardag van een
van de leraren gedrumd.
Na zijn drumstel bewonderd te hebben, neem
ik afscheid van Juri. “Juri, veel succes en geniet
ervan!”
Corinne van der Laar

richt sturen aan: info@boxtel-oost.nl. Hebt
u ideeën wat betreft extra invulling van de
Boxtel Oost Dag? Ook dan graag een mailtje naar voornoemd mailadres. Laten we
er met ons allen weer een prachtig evenement van maken. Op naar 29 september!

Ondernemer in de wijk: Miriam van Breugel
“Verdriet wegnemen lukt niet,
maar misschien kun je het wel verlichten.”

Nieuw op dit gebied is de watermethode om
afscheid van je kindje (tot 24 weken zwangerschap) te nemen. Miriam neemt alle tijd om u
precies uit te leggen hoe alles in zijn werk gaat.
Verder zijn er ook handgemaakte kaarsen, of bijvoorbeeld glazen vlinders waar in de vleugels as
verwerkt kan worden.

Miriam van Breugel is de eigenares van Mijn
Herdenking. Steeds meer winkels verdwijnen uit het centrum van Boxtel, maar er zijn
ook mensen zoals Miriam die daar juist kansen zien liggen. Naast een mooie website
en Facebookpagina met daarop het assortiment van Mijn Herdenking, vindt ze het belangrijk om persoonlijk contact met mensen
te hebben. De herinnering aan een dierbare
is een gevoelig onderwerp. Voordat Miriam
in Boxtel Oost kwam wonen, heeft ze ruim
vijftien jaar in de uitvaartsector gewerkt en
heeft daar veel ervaring opgedaan met verlies en herdenking.

Samenwerking met kunstenaars
Het is niet zeker dat juist datgene wat je in je
hoofd had ook echt in de winkel is. Daarom is
een gesprek belangrijk: dan kun je precies aangeven wat je in gedachten hebt. Omdat er wordt
samengewerkt met diverse kunstenaars, kunnen
kleur en/of vorm aangepast worden. Heb je zelf
behoefte aan een mooie tastbare herinnering, of
zoek je juist een geschikt cadeau voor iemand
die pas een naaste heeft verloren? Loop dan binnen in Miriams winkel. Zij helpt je graag met een
mooie herinnering. Zoals ze zegt: “Verdriet wegnemen lukt niet, maar misschien kun je het wel
verlichten.”

Alle tijd voor u
In de etalage van de intieme winkel (net over
de Zwaanse Brug, links de Prins Hendrikstraat
in) ligt een prachtige vilten kistkleed. Binnen
staan veel voorbeelden van urnen, en sieraden waarin as verwerkt kan worden. Daarnaast
is het mogelijk om vingerafdrukken of zelf
hand- of voetafdrukjes te maken, die verwerkt
kunnen worden in een sieraad. Er liggen ook
piepkleine babykleertjes en een schattig coconnetje. Ja, dat is even slikken, maar ook fijn
dat hier steeds meer mogelijkheden voor zijn.

Mijn Herdenking,
Tastbare herinneringen & geschenken
Prins Hendrikstraat 12A
www.mijnherdenking.nl
Facebook: Mijn Herdenking
Wauda Maas

“Jezelf vertalen in een schilderij”

eens bij het kienen. “En verder zorg ik ervoor
dat het linnen wordt gewassen en ik heb net
geholpen bij de paasbrunch!”

Ik lees hem altijd. Het zou heel erg zijn als hij verdween. Zo leer je mensen kennen in je buurt, die
je anders niet had gekend. En je leest wat er in
de wijk gebeurt. De wijk is te groot om iedereen
te kennen.
Theo Savelkouls
Ik vind het leuk dat ik weet wat er in de wijk gebeurt. Dankzij de krant lees en hoor je wel wat.
Dit is echt wel goed voor de wijk.
Fred Bergman
Ik lees de krant digitaal, vooral als ik iets aan het
googelen ben. Leuk om over initiatieven in de
wijk te lezen. Binnenkort halen we een sticker
dat we hem in de bus willen.
Anne Tulkens
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Duizendpoot in vrijwilligerswerk
Als alle vrijwilligers er opeens de brui aan
geven, zouden we een maatschappelijk probleem hebben. Dit is de beste illustratie van
het feit dat vrijwilligers onmisbaar zijn in alle
gelederen van onze samenleving. Een van
deze onmisbare vrijwilligers is Willemien van
Gulik. En niet zomaar een, want ze is op meerdere locaties actief!
Huiskamer Hoogheem
Willemien woont samen met haar man Frans
alweer vier jaar op Hoogheem, wat de reden is

ook menselijk gedrag aan bod. Dit fascineert
hem: houdingen hebben een betekenis, een
expressie en tonen emoties. Als beeldend kunstenaar wil hij hiermee graag een andere wereld
laten zien.
Vooral Egon Schiele is een kunstenaar die hem
inspireert, zeker wat betreft houdingen. Uit zijn
werk spreekt veel dramatiek.
Toon is tevens een enthousiast verzamelaar van
Japanse prenten. Hij verklaart dat Vincent van
Gogh in zijn tijd al Japanse prenten verzamelde die hij voornamelijk in Antwerpen en Parijs
kocht.
“Het is goed om je te laten inspireren, maar je
moet altijd wel een eigen draai geven aan je
werk, zodat het weer oorspronkelijk wordt. Je
moet ook een andere kijk op de wereld willen
krijgen, een andere weg gaan bewandelen,
waardoor je een andere levensinstelling krijgt.
Dit heb ik van jongs af aan gedaan. Ik was altijd
geboeid door het onbekende en door links afslaan wanneer iedereen naar rechts ging.”

Eigenwijs
Dat klinkt eigenwijs, en misschien is het dat ook
wel, maar als je nu het resultaat in de schilderijen
van Toon ziet, dan mogen we blij zijn dat hij van
het geëigende pad is afgeweken.
“Ik kan mijn hele leven blijven schilderen en daar
ben ik blij om. Mijn schilderijen komen voort uit
mijn beleving van de wereld. Het komt van binnenuit. Op de academie ben ik in de Bauhausstijl opgevoed door terug te gaan naar de basis.
Die basis is terug te vinden in mijn schilderijen.”
Ik dank Toon voor het gesprek en hoop dat we
nog veel werk van Toon mogen zien, hier in Boxtel en (ver) daarbuiten.

Soort Black Friday
Omdat we allemaal wel spulletjes hebben waarvan we zeggen dat we ze beter een keer kunnen opruimen, willen we een soort Black Friday
in het voorjaar organiseren. We noemen het de
OP=OPruiming en gaan dit doen op vrijdag 17
mei en zaterdag 18 mei. Bijna iedereen doet
mee: Aldi, Jumbo, dierenspeciaalzaak Dobey, DA
Drogisterij en Parfumerie, kapper Haartrend van
Hees en La Norsa. We gaan met zijn allen gezellig
in de galerij staan en voor u is er volop keus om
iets nieuws te gaan halen voor een vrolijk prijsje!
Laat het voorjaar maar komen; wij zijn er klaar
voor en we zien uw graag in ons vertrouwde
winkelcentrum Oosterhof. Tot vrijdag 17 en zaterdag 18 mei!

Corinne van der Laar
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dat ze zich vaak inzet voor de ‘Huiskamer’. Dit
is een ontmoetingscentrum waar allerhande
activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor is
een van de appartementen van Hoogheem in
gebruik en het bestaat inmiddels alweer drie
jaar. Iedereen is hier welkom.
Op dinsdag- en donderdagochtenden kan
men hier koffiedrinken. Samen met anderen
zet Willemien de koffie en na elke activiteit
controleert ze of alle dingen weer op de juiste
plaats staan en of de voorraad wordt aangevuld. Zij draagt met andere vrijwilligers tevens
zorg voor het schoonhouden van het appartement. Daarnaast helpt ze bijvoorbeeld even-

Overal actief
In Verpleeghuis Liduina gaat Willemien elke
dinsdag bewegen op muziek met demente
mensen en elke woensdag om de week is zij
betrokken bij het dansen met de bewoners.
Daarnaast is ze, samen met haar man, lid van
wandelvereniging De Keistampers. Op wandeldagen helpen ze samen mee bij de organisatie. “Daar ben ik ook jeugdleidster van de
‘5 kilometer jeugdgroep’ geweest,” vertelt Willemien.
Willemien is ook nog ‘Keigoeike’. Keigoeikes
zijn traditioneel verklede vrouwen die tijdens
optochten als groep en ter versiering met Jas
de Keistamper meelopen. Als het écht nodig
is, helpen ze een beetje bij de begeleiding van
deze reus. “Hij kan namelijk wél draaien, maar
niet op de weg kijken.”
Kortom, Willemien pakt van alles aan. “Ik doe
al lang vrijwilligerswerk en dat komt waarschijnlijk omdat ik altijd in de verpleging heb
gewerkt.”

Helaas kreeg ze vervolgens een burn-out. Wen-

zich, wat is het slaappatroon, is er iets gebeurd

dy: “Ik nam te veel hooi op m’n vork terwijl mijn

in het verleden, enzovoort? Al deze aspecten

lichaam al lang had aangegeven dat het zo niet

horen bij elkaar en zijn deels ook signalen van

langer wilde doorgaan. En er kwamen ook za-

het lichaam. “Als er bijvoorbeeld iemand bij mij

ken naar boven die in het verleden niet afgeslo-

komt met een gewichtsprobleem, dan weet ik

ten waren. Dit alles leverde te veel stress op.” Dus

uit ervaring dat er vaak meer aan de hand is dan

had Wendy zowel haar gewicht als burn-out aan

alleen het afvallen. En een burn-out zie je niet, je

te pakken.

kunt het alleen voelen als je het zelf hebt.”

Coachen

Wendy heeft een zeer uitvoerige en informatie-

Omdat ze zo succesvol bezig was met haar ge-

ve website die het bezoeken meer dan waard is

wicht kreeg ze uit haar omgeving de suggestie

en ik adviseer vooral om haar (gratis) e-book ‘De

om mensen bij het afvallen te coachen. Boven-

burn-out te boven’ te downloaden, waarin alles

dien besefte ze tijdens haar docentschap dat ze

over dit onderwerp te vinden is.

meer affiniteit had met de mensen zélf dan met
het overbrengen van kennis. “Aanvankelijk was

Wendy Huijbers

dit coachen mijn eerste doel en daarom ben ik

www.n-door.nl

een opleiding tot hormoonfactorcoach gaan

info@n-door.nl

volgen. Daarna ben ik dus inderdaad mensen

06-11233972

op het gebied van hormonen gaan begeleiden.”
Bovendien is de oorzaak van een burn-out gro-

“Ik herkende mezelf
niet meer”

tendeels hormonaal bepaald.

In de periode dat ze het vak Engels doceerde,

Bart jansen

Hormonen

Het roer omgegooid?

En zo begon ze op 1 januari met haar bedrijf

Hebt u het roer omgegooid met uw werk, of

‘&door’, waarmee ze zich zowel op de persoon

hebt u een nieuwe hobby waarmee u sinds kort

merkte Wendy Huijbers dat ze eigenlijk niet

als op de hormonen richt. “Als de hormonen niet

bezig bent? Wij komen dan graag in contact met

tevreden met zichzelf was. Bovendien was ze

in balans zijn, kunnen er allerlei klachten in het

u voor onze rubriek ‘Het Roer Om’. Daarin vertel-

te zwaar en daarom besloot ze haar levens-

lichaam ontstaan,” legt Wendy uit. “We bespre-

len bewoners uit Boxtel Oost over hun nieuwe

stijl om te gooien. “Het is me toen gelukt om

ken die klachten en komen zo tot een plan van

werk of hobby.

maar liefst vijfentwintig kilo af te vallen,” ver-

aanpak. Met als doel om te komen tot een ge-

Als u er een interview over wilt geven, dan kunt

telt Wendy.

zonde leefstijl en dus een afname van de klach-

u zich aanmelden via: noorreigersman@gmail.

ten.”

com.

Er wordt onder andere gekeken naar lichame-

Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens!
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Bijen blij met bloeiers
Het grote grasveld aan de Europalaan ter
hoogte van de kruising met de Hendrik Verheeslaan wordt steeds meer een bijenparadijs. Buurtbewoonster Miranda van der
Ven nam vorige jaar al het initiatief voor het
planten van bollen en de plaatsing van een
bijenhotel. En vorige maand was ze, samen
met diverse buurtbewoners, druk bezig om
een aantal vaste planten neer te zetten.
Gemeente en waterschap steunen initiatieven
“Ook al staat er een bijenhotel, zonder bijenplanten komen hier geen bijen. Ze moeten wel wat te
eten hebben. De gemeente en het waterschap
hebben het allemaal gefinancierd en gaven aan
dat ze het fijn zouden vinden als wij het op ons
wilden nemen.”
Zo gezegd zo gedaan. Miranda pakte het grondig aan: ze ging naar Stichting Food4Bees om

Bart Jansen

Het roer om: Wendy Huijbers

Op 23 november afgelopen jaar was het Black
Friday. Bij de Aldi was het toen een drukte van
belang, omdat ze veel overbodige spullen in de
uitverkoop deden. Het was nog in de winter en
het was guur en koud.
Nu is het voorjaar weer begonnen, lekker vroeg
dit jaar. In februari werd het warmterecord al gebroken en we hebben nog nooit zulke warme
paasdagen gehad. Het voorjaar maakt de mensen vrolijk en we gaan graag naar buiten. Tijd
om iets nieuws te halen én tijd om alles wat niet
meer nodig is op te ruimen.

Als ik op Koningsdag bij Toon aanbel, staat
de tv aan vanwege het bezoek van Willem
Alexander en het hele gevolg aan Amersfoort. De zon is daar net doorgebroken en
ik zie een kleurig en vrolijk gezelschap. Diezelfde sfeer hangt in de kamer van Toon.
Een keur aan kleurige, vrolijke schilderijen
in rood, geel en blauw hangt aan de muur.

Linksaf
Toon vertelt dat hij op de academie veel met
modellen heeft moeten werken. In zijn huidige werk komen veel houdingen en daarmee

Wijze uit Oost: Willemien van Gulik

Zelf doe ik mee met de Beweegtuin. Leuk dat
daar een tijdje geleden een artikel over verscheen. Ik heb alleen een nee-neesticker en ga
nu een sticker plakken dat ik de wijkkrant ook in
de bus wil krijgen.
Tilly Burg

Vrolijk prijsje tijdens
OP = OPruiming in de Oosterhof

Creatief in de wijk: Toon Stalpers

Experimenteren
Handtekening
Toon haalt een blauw schilderij en laat het mij
zien. “Kijk,” legt hij uit, “helemaal blauw: de
lucht en het water. Dit is een avondschilderij, want voor mij is de avond altijd blauw. Ik
gebruik de pure kleuren, nooit zwart. Omdat
kleuren worden afgebroken door zwart. Het is
belangrijk dat je weet hoe de kleuren in elkaar
zitten en zijn opgebouwd.”
Enthousiast wijst hij een paar werken aan die
in de kamer hangen. In elk van de schilderij zit
een stuk van hemzelf. Bij het schilderen van
een landschap is groen de dominante kleur.
Toon schildert dus realistisch, maar wel naar
eigen inzicht en gevoel. Ook de compositie is
voor hem belangrijk. “Als de compositie niet
spannend is, dan wordt het nooit een spannend schilderij.” Als voorbeeld noemt hij de
plaats van de horizon, die op zijn schilderijen
zeker niet altijd volgens de regels is aangebracht, en die daardoor een heel andere interpretatie van de realiteit laat zien.

Meningen over de
wijkkrant

De redactie

advies in te winnen. “Je kunt wel wat planten
neerzetten, maar die moeten geschikt zijn voor
diverse soorten solitaire bijen. En ook in het
voor- en najaar moeten er bloeiende planten
zijn, niet alleen in de zomer,” legde Miranda uit.
“Verder hebben we de groenbeheerster van de
gemeente, Louise Mak, om advies gevraagd,
want de planten komen op de heuvel en die is
droger dan de omgeving. Ze gaf ons het advies
om het goed vol te planten, zodat er weinig
onkruid tussen kan groeien.”
Samen aan de slag
Driehonderd vaste struiken en planten zijn op
de heuvel op het grasveld gepoot, en direct
ernaast is een veld met een wild bloemenmengsel ingezaaid. “We hebben allerlei soorten planten die geschikt zijn voor bijen,” lichtte
Miranda toe. “Zoals kattenkruid, winterhei, helleborus, dovenetel, campanula, wilg en hemelsleutel. Goed voor bijen en bovendien is het
leuk om je buurtbewoners beter te leren kennen tijdens het planten. Toen we vorige week
het bloemenmengsel met zijn allen inzaaiden
en inharkten, kwam er een buurtbewoner met
een tuintafel en koffie.”
Een van de buurtbewoners die de handen uit
de mouwen stak, was Annelies van Stekelenburg: “Wij wonen hier nu 3,5 jaar. Leuke buurt,
lekker rustig. Ik ben graag buiten, in het groen.
Zo leer je mensen kennen en hierna gaan we
het samen bijhouden.”
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.
Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde en Boxtel Oost
E-mail: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Tel.nr. (0411) 655 256 of 06 377 082 43
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Groot onderhoud van de Gaarden

Beneden- en bovenwoningen Berkengaard en Lijsterbesgaard
Terugblik
In maart 2018 bezochten wij zoveel mogelijk
bewoners van de Gaarden. Wij vroegen naar
hun ervaringen over de woningen, het woongebouw en de woonomgeving. Met deze informatie maakten wij een plan voor het onderhoud
aan de woningen.
Berken- en Lijsterbesgaard
Van mei tot en met juli 2019 voeren we grootonderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen uit aan de woongebouwen
en beneden- en bovenwoningen aan Berkengaard en Lijsterbesgaard. We werken samen met
aannemer KnaapenGroep.
Technisch huisbezoek
Tijdens een technisch huisbezoek vertellen we
welke werkzaamheden we gaan uitvoeren. En

we bespreken of de bewoners in aanmerking
komen voor een nieuwe keuken of badkamer.
Modelwoning
De woning aan Berkengaard 43 hebben we ingericht als modelwoning. Komen huurders voor
een nieuwe keuken of badkamer in aanmerking?
Dan kiezen ze hier hun tegels, handgrepen, kranen en frontjes. Wij staan klaar om te adviseren,
want keuzes maken kan lastig zijn!
Spreekuur
In de modelwoning houden we iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur spreekuur. Dan staan
we daar klaar om alle vragen te beantwoorden.
Denk aan vragen als: Wanneer ben ik aan de
beurt? Hoelang gaat het duren? Ik heb een huisdier; hoe gaat dat dadelijk?

Opruimdag
We hebben ruimte nodig om te werken en sommige spullen moeten aan de kant. Een goede reden om eens goed op te ruimen. Daarom organiseerden we op 5 april een opruimdag. Voordat
we begonnen met de werkzaamheden plaatsten
we afvalcontainers. Hierin konden de spullen die
niet meer nodig zijn.
Met hulp van onze wijkbeheerder Maryn, stagiair John, medewerkers van KnaapenGroep en de
mannen van de WOP waren de zolders snel leeg
en de containers vol. Een lekker bakje koffie met
verse appelflap was dik verdiend!

Hazelaarsgaard
Omdat de woningen aan de Hazelaarsgaard onderdeel uitmaken van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) moeten wij veel onderhoudsactiviteiten bespreken met de andere eigenaren in de
VVE. Daarom stellen we het onderhoud van deze
woningen een jaar uit.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Saskia van de Sande. U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdagochtend
bereiken op (0411) 659 100 of per e-mail: saskia.
van.de.sande@sintjoseph.nl

Jong geleerd, is oud gedaan!

Nu maken drie basisscholen gebruik van de natuur- en milieueducatie in de kinderboerderij
van Boxtel. Deze is bestemd voor leerlingen van
de groepen één tot en met vier. Het is de bedoeling dat álle scholen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel er gebruik van kunnen maken. Helaas
zijn er te weinig vrijwilligers om deze droom
waar te maken.
„We zijn nu anderhalf jaar bezig, en de educatieafdeling heeft alles in zich om verder uit te groeien naar andere scholen, zowel regulier als speciaal onderwijs,” vertelt Emile Lockefeer, voorzitter
van het bestuur van de Stichting Kinderboerderij
Boxtel.
Er zijn vier verschillende educatieve onderwerpen waaruit de scholen kunnen kiezen: het ri-

ool, Miep de muis, zon en energie, en water en
zuivering. „De kinderen worden begeleid door
leerkrachten en ouders”, legt Emile uit. „Maar we
hebben ook vrijwilligers nodig om de kinderen
uitleg te geven. Zo hebben ze hulp nodig bij het
doen van proefjes. Verder moet alles van tevoren worden klaargezet en na afloop moeten de
spullen schoongemaakt worden. Het gaat om
ongeveer vijf dagdelen per jaar. De vrijwilligers
kunnen enkele keren meelopen en zich van tevoren inlezen: over elk onderwerp hebben we
een boek gemaakt. Het is leuk voor mensen die
wat tijd overhebben en de sfeer is erg plezierig.”
Behalve educatievrijwilligers worden ook vrijwilligers gezocht voor de zondagmiddagopenstelling. Die dreigt te stoppen. “De boer en boerin
zijn er in het weekend niet, dus dan zijn er vrijwilligers nodig,” stelt Emile. “De zaterdag lukt nog
net, als er tenminste geen zieken zijn. Verder zijn
er vrijwilligers nodig die koffie en thee kunnen
schenken in de huiskamer en het winkeltje kunnen bemensen.”
Wij hopen dat we u als vrijwilliger mogen verwelkomen! www.kinderboerderijboxtel.nl
Het bestuur

MuziTaal wordt deze zomer vervolgd!
In de laatste week van de zomervakantie organiseren Brede Scholen
Boxtel en CultuurBox opnieuw een MuziTaal week: een projectweek
waarin taal, rekenen, cultuur en bewegen centraal staan. De insteek
van de MuziTaal Week is dat een eventuele taal- of rekenachterstand
van een leerling in de zomervakantie niet groter wordt. Hoe wordt
dat aangepakt? Er worden culturele workshops (muziek, dans,
drama) en spelen aangeboden die de ontwikkeling op het gebied
van taal en rekenen stimuleren. Daarnaast wordt het vooral
natuurlijk een heel leuke week met een bijzondere afsluiting op vrijdag!

Deze MuziTaal week – die plaatsvindt van 12 tot
en met 16 augustus 2019 – wordt mogelijk gemaakt door gemeente Boxtel. Het kabinet stelt
gedurende drie jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor het armoede- en schuldenbeleid. Deze
zogenaamde Klijnsma-gelden zijn specifiek bedoeld voor kinderen uit gezinnen met weinig
financiële draagkracht.
Wij richten ons tijdens deze MuziTaal week op

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
Servicepunt Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 65 59 44.

Burendag is belangrijk.
Samen met opbouwwerkers!
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd raast voorbij! Op zaterdag 28 september is het weer
Burendag. Ook in Boxtel Oost. Veel buren komen gezellig samen op deze feestelijke dag
en doen iets goeds voor elkaar en voor de
buurt. De opbouwwerkers van welzijnsorganisatie ContourdeTwern trekken er deze dag
ook op uit.
Vorig jaar hebben we diverse bewoners uit Oost
mogen ontmoeten. Maar nog lang niet iedereen
in Boxtel Oost weet hoe gezellig dit kan zijn!
Graag willen wij (opbouwwerkers van ContourdeTwern) dit jaar in samenwerking met Stichting
Wijkorgaan Boxtel Oost iets bijzon-ders doen
voor deelnemende straten/buurten in Boxtel
Oost. Daarom attenderen we je graag op deze
datum. Denk mee voor een leuk idee!
Noteer de datum vast in je agenda en denk eens
na wat je in jouw straat zou kunnen/willen doen.
Ben je nieuwsgierig en wil je graag nader geïnformeerd worden door Karin en haar collega’s?
Meld je vraag, suggestie of wens rondom je/jullie
Burendagactiviteit, via karinvan-ditmars@contourdetwern.nl of (0411) 65 58 99/06 41901804.
kinderen uit groep 5-6. Tijdens de eerste editie
in 2018 hebben 19 kinderen uit de beoogde
doelgroep meegedaan. Dit jaar is er zelfs plek
voor 25 kinderen!
Aanmelding van kinderen kan via de leerkracht,
maar ook rechtstreeks per mail:
Eefje@Cultuurbox.eu
Ook voor vragen over de MuziTaal week kan dit
e-mailadres gebruikt worden.

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

colofon

Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting St. Joseph, gemeente Boxtel en
Wijkorgaan Boxtel Oost.
Voor reacties of vragen kunt u contact
opnemen met de redactie:
noorreigersman@gmail.com
Ontwerp en opmaak
Het Communicatieplein, Ferdy Steger.
Redactie
Sandra Biemans, Ghislaine de Brouwer,
Karin van Ditmars, Bart Jansen,
Corinne van der Laar, Wouda Maas,
Ria Schraverus, Jan de Vreede.
Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar,
Wouda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede,
Cheryl van Weert.
Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman.
Verspreiding Wijkkrant Oost

