
          

het kloppend hart van Oost

Sterke meiden Bewoners van het eerste uur: 
Marij en Ad Dankers wonen met veel plezier in de Tweeling 
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Meidenwerker Duygu Solmaz van R-Newt komt 

regelmatig in Oost. “Ik wil graag in contact ko-

men met meiden. Ze kunnen me ook een DM 

sturen.” Duygu heeft Toegepaste Psychologie 

gestudeerd, iets wat ze goed kan gebruiken in 

haar werk. “Ze kunnen hun verhaal bij mij kwijt 

en kunnen over meidenproblemen praten; on-

derwerpen waar ze het niet met mijn manne-

lijke collega’s over kunnen hebben.” 

Verder organiseert Duygu meidenactiviteiten, 

zoals dansles. “Daardoor gaan ze sterker in hun 

schoenen staan. Dansles is een goede manier 

om je vrouwelijkheid te accepteren en meiden 

in hun kracht te zetten. Verder zijn er kickboks-

lessen die door Cerennur aan jongere meiden 

wordt gegeven. En er is bijvoorbeeld ook een 

talentenshow. Bovendien heb ik de een-op-

eengesprekken met ze.”

 

Caravan

Verder rijdt de caravan van R-Newt door de 

wijk. ,,Dat doen de jongerenwerkers en ik sa-

men. Pas geleden stonden we bij de ramp en 

toen kwamen jongens en meisjes langs. We 

proberen één keer per twee weken met de ca-

ravan in Oost te zijn. Welke dag en welk tijdstip, 

dat wisselt. Meestal overdag, maar misschien 

binnenkort ook weleens op vrijdagavond.”

 

Insta: duygurnewt

Daan is 11 jaar en zit op De Spelelier in groep 8 
en hij heeft een speciale hobby: blokfluit spelen.
Onlangs mocht hij meedoen aan de ORDA, ofwel 
Open Recorder Days Amsterdam (recorder bete-
kent blokfluit in het Engels). Het is een tweejaar-
lijks concours voor blokfluitisten, waar je prijzen 
kunt winnen en inspiratie kunt opdoen.
Toen Daan klein was, liep hij altijd rond met een 
scheidsrechtersfluitje. En in groep 3 kreeg hij de 
mogelijkheid om op blokfluitles te gaan. Een 
schot in de roos: Daan speelt nog steeds op zijn 
droomfluit die hij destijds kreeg. Inmiddels speelt 
hij zo goed dat de blokfluitjuffrouw hem opgaf 
voor het ORDA-concours.

Marij woonde in Stiphout toen ze in het voorjaar 
van 1968 een baan als kok kreeg bij Lindenlust. In 
het begin woonde ze daar nog in: op de boven-
verdieping waren kamers voor personeel. “Maar 
als twintigjarige wil je wel wat meer ruimte!” Zo-
doende stapte ze naar de gemeente voor een 
ruimere woning. Op dat moment was flat 1 aan 
de Schijndelseweg net klaar en inmiddels was de 
tweede flat, die de naam Tweeling draagt, ook al 
in aanbouw. Marij koos voor de laatste. “Ik wilde 
graag wonen op de hoek naast de lift, dan heb je 
alleen onder- en bovenburen.” Zodoende kwam 

Jongere in de wijk: Daan Verhagen 
Van scheidsrechtersfluitje naar droomblokfluit 

Iedereen klapte
“Tijdens het optreden vond ik het niet spannend, 
maar daarvoor wel,” vertelt Daan. “Eerst ging ik met 
papa helemaal naar het conservatorium in Am-
sterdam. Daar kreeg ik een schemablaadje en een 
keycord met mijn naam. Het gebouw heeft veel 
verdiepingen. Op één verdieping waren kraampjes 
met blokfluiten. We hebben eerst iets gegeten in 
het restaurant, daarna gingen we naar de negende 
verdieping om te spelen. Papa was erbij en ik werd 
begeleid door Judith met piano en Eleanor de 
Groot van wie ik les van krijg. Het spelen ging heel 
goed en iedereen in de zaal klapte.”
 Daan moest twee stukken uitzoeken, die samen 

ze op 23 september 1968 in flat 2 wonen. “En daar 
woon ik nu nog steeds met veel plezier!”

Ze heeft langzaam de wijk Oost zien groeien. In het 
begin waren er wat kleine ‘nood’winkeltjes achter 
De Rots. Ze laat een fotootje zien uit het histori-
sche plaatjesboek 1 van de Jumbo. De eerste be-
woners waren vooral van buiten Boxtel, mensen 
die in of rond Boxtel werk vonden, zoals militairen 
uit Oirschot. Maar ook enkele Boxtelse gezinnen 
kwamen er wonen. Zo heeft Marij ook haar man 
Ad leren kennen. Hij woonde met zijn ouders een 

verdieping onder haar. De vonk sloeg over en sa-
men wonen ze nog steeds naar alle tevredenheid 
al meer dan vijftig jaar in hun appartement. Ruimte 
genoeg: een huiskamer met daarnaast een grote 
hobbykamer waarvan de kastenwand gevuld is 
met auto’s waar ze samen veel tijd in steken. Verder 
hebben ze een garage. ,,Al vanaf het begin heb-
ben we die,” zegt Marij met een glimlach. “Er waren 
maar 24 garages voor 484 woningen.” 

Op de vraag of ze ooit gedacht hebben aan een 
huis met een tuin toen die volop gebouwd werden 
in Oost, geven ze tegelijk antwoord: “Nee nooit. We 
hebben hier een mooi uitzicht, alles is gelijkvloers 
en beneden is het groen en daar kun je op een van 
de bankjes gaan zitten.” Wel heeft Marij sinds enige 
tijd een tuintje in Den Hof waar ze vooral bloemen 
in heeft staan en een paar aardbeienplantjes. Ad 
heeft geen groene vingers, zegt hij zelf. “Maar ik 
vind het wel gezellig om een praatje te maken met 
de mensen die in de tuintjes werken.” Samen heb-
ben ze veel mensen zien komen en gaan, jonge 
stelletjes vertrekken wanneer ze kinderen krijgen, 
ouderen komen juist weer terug omdat alles ge-
lijkvloers is in huis. Het is fijn en burenhulp is altijd 
aanwezig. Marij: “Zo kun je hier tot op hoge leeftijd 
blijven wonen.”

Wauda Maas

tien minuten duurden. Dat deed hij samen met zijn 
docente. Ze kozen Onder de linde groene van Ja-
cob van Eyck uit 1646. En Infectious Recorders  van 
Hellbach uit 2015. Daarvoor gebruikte hij vijf blok-
fluiten, twee van hemzelf en drie van het conser-
vatorium. Bij één muziekstuk moest hij zelfs blazen 
met twee fluiten tegelijk in zijn mond. Wat hij met-
een aan me demonstreert. Het klinkt prachtig en 
ziet er indrukwekkend uit! In zes weken tijd heeft 
hij de stukken ingestudeerd, maar tussendoor 
heeft hij ook lekker met vriendjes buiten gespeeld.
 
Virtuoos
Vanwege corona keek de rest van de familie thuis 
met de livestream mee. Het resultaat? Een super-
leuke dag en een eervolle vermelding plus een cd-
pakket.
In de jury zaten bekende blokfluitisten: Bert Honig, 
Lucie Horsch en Thomas Triesschijn 
In Daans juryrapport staat vermeld: ‘Gefeliciteerd 
met de eervolle vermelding. Je hebt een mooie 
blokfluitklank en wisselt virtuoos en moeiteloos 
van instrument. Bravo! Mooie sfeer in Hellbach, en 
een heel fijn samenspel met je pianiste (Judith)! 
Heel goed dat je zoveel verschillende blokfluiten 
liet horen. Slimme repertoirekeuze.’
Wauda Maas

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Fotografie Ruth Bruckner
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Wijze uit Oost: Jan van der Poel
“We zijn van elkaar afhankelijk.”

Kunst van dichtbij: Ron Verkaar 

Jan van der Poel is penningmeester bij Stichting 
Leergeld Boxtel. Deze stichting heeft als doel 
kinderen die vanwege armoede aan de zijlijn 
staan, financieel te ondersteunen.
De overkoepelende organisatie is de Vereniging 
van Stichtingen Leergeld in Nederland waar op 
dit moment ruim honderd lokale stichtingen on-
der vallen. Er is nu bijna een landelijke dekking. 
De afdeling in Boxtel is opgericht in 1998 en is 
dus al 23 jaar actief.

Geraakt
Jan was al betrokken bij de Vincentiusver-
eniging Boxtel. “Tijdens een jaarvergadering 
maakte ik kennis met de Stichting Leergeld en 
werd geraakt door wat ik hoorde over armoede 
bij kinderen.” Wat betreft de ondersteuning van 
deze kinderen is er specifiek aandacht voor de 
gebieden sport, onderwijs en cultuur. Zo gaat 
het bijvoorbeeld over de aanschaf van een 
fiets, leermiddelen of een lidmaatschap van een 
sportclub.
Stichting Leergeld Boxtel is langzaam uitge-
groeid tot een partner in de strijd tegen armoede 

in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen. 
Ze werkt nauw samen met Vincentiusvereniging 
Boxtel en de Voedselbank. Als trio werken ze ook 
samen met welzijnsorganisatie ContourdeTwern 
en de gemeente Boxtel.
“We zijn van elkaar afhankelijk en verwijzen naar 
elkaar door, want iedereen heeft natuurlijk zijn 
eigen specifieke taak,” legt Jan uit. “We komen 
‘achter de voordeur’, wat vertrouwen schept, en 
zodoende kunnen we ook achterliggende pro-
blemen signaleren. Aan de hand van die ervarin-
gen kunnen we dan mensen gericht in contact 
brengen met verschillende instanties. We heb-
ben dus een probleemoplossende, signalerende 
en doorverwijzende functie.”

Vangnet
De ondersteuning is inkomensafhankelijk en de 
problemen komen vaak voort uit een scheiding 
van ouders, of ziekte of overlijden van (een van) 
hen. “Buitenlandse mensen komen vaak met 
niets naar Nederland en dan zijn er ook nog de 
werkende armen. Die hebben wel een inkomen, 
maar dat is net te hoog om in aanmerking te ko-
men voor bijvoorbeeld bepaalde subsidies en 
toeslagen waardoor ze in de problemen komen.”
Een aanvraag voor ondersteuning komt binnen 
bij de coördinator die de ‘spin in het netwerk’ is, 
via de website van de stichting, telefoon, e-mail, 
een hulpverlener, een gezinsbegeleider of via 
Bureau Schuldhulpverlening.
Uiteindelijk komt er in samenwerking met een 
intermediair een eindoordeel tot stand. Als de 
aanvraag wordt goedgekeurd, geeft deze inter-
mediair Jan de opdracht tot uitbetalen. Jan: “We 
zijn een achterliggend vangnet.”

Jan van der Poel, 06 - 48658836
leergeldboxtel@gmail.com
www.leergeld.nl/boxtel

Bart Jansen

Energetische versnelling in 110 
woningen van Joost

Stichting Seniorenvervoer Boxtel Oosterhof een GOED koopcentrum

Nieuw gezicht: Moniek Lommen

Heb je me al eens gezien ergens in Boxtel Oost? 
Misschien ben je me al tegengekomen in De Rots, 
de kinderboerderij, in de Huiskamer op Hoog-
heem of gewoon ergens op straat. Elke week 
loop ik wel ergens in de wijk om in gesprek te 
gaan met bewoners. Sinds 1 oktober ben ik als 
buurtondersteuner in Oost aan de slag. Ik ver-
vang Ineke Matheeuwsen die het tijdelijk wat 
rustiger aan doet. 
Als buurtondersteuner zoek ik graag bewoners 
en werkers in de wijk op om verbindingen te ma-
ken. Hierbij kun je denken aan de volgende mo-
gelijkheden:

Heb jij een leuk idee? 
Vind jij dat een buurt meer is dan een toeval-
lig rijtje huizen waar je alleen maar woont? Dat 
je er met zijn allen een fijnere leefplek van kunt 
maken? Dan vind je in mij een bondgenoot! Mis-
schien denk je aan een straatbarbecue, een op-
schoonactie of een leuke speurmiddag voor de 
kinderen. Of wil je zelfs een buurtcomité oprich-
ten, maar weet je niet goed hoe. Dat past precies 
in mijn straatje als Buurtondersteuner! 

Boxtel Oost is weer een stukje duurzamer. Dank-
zij een groot duurzaamheidsproject door Woon-
stichting Joost. Het gaat om het gebied: Dr. Mol-
lerplein, Dr. De Brouwerlaan, Kempenlandstraat, 
Meijerijstraat, Nieuwe Nieuwstraat, Pastoor van 
Besouwplein, Pater van den Elsenplein en de 
Peellandstraat.

Dit project is uitgevoerd door Elk b.v. Eind ok-
tober was het project klaar en dat werd gevierd 
met een soepmoment voor de bewoners. “Bij 
negentig van de honderd woningen – van de 
bewoners die eraan wilden meewerken – zijn di-
verse duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd,” 
vertelt projectleider Anita Busio van Woonstich-
ting Joost. “Er is H++glas aangebracht en de 
spouwmuren zijn geïsoleerd. Er zijn vleermuis-
kasten in de muren ingebouwd zodat zij weer 
een plekje hebben, omdat ze de spouwmuren 
niet meer in kunnen. Verder zijn de daken van 
binnenuit geïsoleerd, dus alle zolders moesten 
leeg. Er is mechanische ventilatie aangelegd met 
roosters in de ramen. Het houtwerk van de bin-
nen- en buitenkant is geschilderd en er is vloe-
risolatie aangebracht in een dertigtal huizen 
waar dat kon.”

Soepmoment
De werkzaamheden begonnen in april en liepen 
goed op schema. Tot de tevredenheid van de 
bewoners die eind oktober bijeenkwamen voor 
een ‘soepmoment’ dat Joost had georganiseerd 
om de afronding te vieren. ,,Het personeel was 
heel fijn en ruimde alles ook netjes op,” vertelt 
Bertha van Dijk. Waarop Sjan Schellekens knikt. 
,,Ze waren geweldig. En wat betreft de isolatie: 
ik kan het al goed merken. De verwarming staat 
nu op vijftien graden en als ik ’s morgens benden 
kom, is het een stuk behaaglijker dan voorheen. 
En op de zolder is het zelfs lekker warm als de 
thermostaat op vijftien staat.” 

Enquête
De bewoners konden een enquêteformulier in-
vullen. Onder de deelnemers werd een prijs ver-
loot, zoals energieadvies en extra energetische 

producten, bijvoorbeeld spaarlampen of water-
besparende douchekop.
Guus Eltink vult de enquête van Joost in. ,,Ik ben 
heel tevreden hoe het ging, maar sommige vra-
gen kan ik nog niet beantwoorden. Het is nog te 
vroeg om te concluderen of het energieverbruik 
lager is. Bij ons is het pas net klaar. We voelen 
ons in elk geval al wel meteen een stuk veiliger 
want er zitten ook nieuwe sloten op de deuren. 
Het is alleen nog een beetje wennen aan het ge-
luid van de mechanische ventilatie. Maar al met 
al zijn we heel tevreden.”

Energetische versnelling en binnenonder-
houd Hazelaarsgaard
“Hier zijn we ook bezig, samen met de Knaapen-
Groep. In 2019 hebben we de twee naastgele-
gen flats aangepakt (Lijsterbesgaard en Berken-
gaard). De Hazelaarsgaard is een gemengde flat 
met koop- en huurappartementen. We moesten 
hier eerst goede afstemming zoeken met de 
VVE voordat we iets aan verduurzaming konden 
doen.”

Maak kennis met de man achter de 
kunstenaar of de kunstenaar achter 
de man. Het is maar hoe je het bekijkt.

Laten we eerst kijken naar de man achter de 
kunstenaar. Als je bij Ron binnen komt, zie je een 
poster in zijn hal, met daarop: ‘Recept voor vriend-
schap’. Alleen dat al tekent de man die mij een in-
kijkje geeft in zijn leven. Ik word uitgenodigd om 
plaats te nemen aan een ronde tafel. “Rond, want 
dan zijn we allemaal gelijk,” zegt Ron met een twin-
keling in zijn ogen. In recordtijd neemt hij me mee 
langs alle belangrijke momenten in zijn leven. Hij 
had een fijne jeugd en werd al jong aangetrokken 
door motorrijden. “Eigenlijk meer de vrijheid die 
het motorrijden me gaf.” Door zijn huwelijk, verhui-
zing naar Duitsland en kinderen raakte het motor-
rijden wat op de achtergrond. “Toen de kinderen 
de deur uit gingen, heb ik die hobby weer opge-
pakt. Samen met vier anderen heb ik een motor-
clubje.” Hij vertelt verder: “Ik ben 37 jaar beroeps-
militair geweest bij de Landmacht. De meeste tijd 
bij de gevechtseenheden, de laatste jaren bij con-
trolewerkzaamheden. Een aantal keren ben ik op 
missie uitgezonden. Was de mooiste tijd van mijn 
leven.” In de jaren negentig volgde Ron vele LOI-
cursussen. “Ik ben een echte LOI-man. De schrifte-
lijke cursussen gaven mij de mogelijkheid om het 
op mijn manier en in mijn tempo te doen. Onder 
andere creatief schrijven, poëzie en filosofie.”

En dan nu de kunstenaar achter de man
“Hoe rijm ik dit alles met jouw creatieve kant?” 

vraag ik voorzichtig. Ron antwoordt dat hij op zes-
tienjarige leeftijd een avondschool voor creatieve 
expressie in Uden volgde. “In 1998 kreeg ik de te-
kendoos en verfdoos die van mijn opa waren ge-
weest. De meeste verf was hard geworden, maar 
toen ben ik gaan experimenteren. Eerst op papier. 
Mijn doel was om met verf iets te creëren wat niet 
van tevoren was bedacht, maar wat gedachteloos 
wordt gevormd met behulp van kwasten, palet-
messen of andere materialen. Zo ontwaakt een 
vorm, die soms wel, maar vaak ook niet herken-
baar is. Met de achteraf aangebrachte zwarte lijnen 
verdeel ik de vlakken en vormen, en creëer ik een 
nieuw beeld.”

Dit experimenteren leidde tot een volgende fase: 
Ron werd nieuwsgiering naar de mogelijkheid om 
geschreven teksten om te zetten in creatieve beel-
den. Als uitgangspunt koos hij willekeurig dertig 
boeken uit zijn eigen boekenkast, pakte van elk 
boek de honderdste pagina en schreef de eerste 
volle zin op. Aan de hand van deze dertig teksten 
maakte hij kleine schilderijen. “Deze kadreerde 
ik tot een vaste maat en plakte ze naast en onder 
elkaar tot één schilderij dat eruit ging zien als een 
lappendeken.” 
Door het vele experimenten kwam hij ook op de 
gedachte om van allerlei materialen een beeld te 
maken. “Het is een kwestie van verzamelen van 
voldoende materiaal. Eerst heb ik een kop ontwor-
pen en het lijf ben ik gaan vormen van een bezem-
steel met drie ronde schijven, en latten. Het eerste 
beeld was iets te berekend, maar de volgende zes 
werden vrolijker en vrijer.” Inmiddels zijn er drie ver-
kocht. “Ik beschouw ze een beetje als mijn kinderen 
en wilde ook weten waar ze terechtkwamen. Tja, ze 
leven nu ergens anders,” zegt hij met een lach.

Op uitnodiging van Ron bezoek ik zijn atelier op 
zolder. Daar wacht mij weer een creatieve verras-
sing. “Ik ben nu bezig een draailier te maken. Ik heb 
er al twee af. O ja, hier heb ik ook nog een paar mas-
kers.” Vervolgens neem ik afscheid van Ron. Ik heb 
kennisgemaakt met een man en een kunstenaar, 
een creatieve geest die met het recept voor vriend-
schap kleur geeft aan het leven.

Corinne van der Laar

Na twintig jaar ideeën en plannen uitwerken, zijn 

we nu echt van start gegaan. De aannemer is op 

23 november met de voorbereidingen begonnen 

en op 26 november hebben we het startschot ge-

geven. Maanden van voorbereidingen zijn eraan 

voorafgegaan. We denken dat we een logische 

volgorde van werken hebben waardoor alle win-

kels open en toegankelijk kunnen blijven.

Er wordt in vier fases gebouwd en elke fase gaat 

ongeveer tien tot twaalf weken duren.

In fase 1 begint het renoveren en herinrichten van 

het oude Aldi-gebouw. In het begin zult u er nog 

geen last van hebben, maar voor de feestdagen 

zullen er andere routes door het winkelcentrum 

lopen, omdat een in-/uitgang tijdelijk dicht is. Na 

fase 1 zullen de dierenwinkel, de drogisterij en mo-

gelijk de slagerij al op een andere plek zitten. Deze 

zullen dan via een andere route bereikbaar zijn. 

In fase 2 gaat de westelijke ingang dicht en begin-

nen we met het verbouwen van de leeg gekomen 

winkels. 

Stichting Seniorenvervoer Boxtel
Op 4 november ging het seniorenvervoer in Boxtel 
officieel van start na een feestelijke openingscere-
monie in gemeenschapshuis De Rots.
Kees de Waal, voorzitter van de Stichting Senioren-
vervoer Boxtel, beet de spits af met het welkomst-
woord waarin hij de noodzaak aangaf voor het op-
richten van de Stichting.
Na signalen vanuit de Stichting Ouderen in Regie 
was duidelijk dat er geen adequate vervoersdienst 
voorhanden was voor senioren (55-plussers) die 
niet meer zelfstandig zijn en zich niet meer goed 
kunnen verplaatsen, van deur tot deur, comforta-

bel en tegen een aanvaardbaar tarief. Boven-

Iedereen die ooit verbouwd heeft, weet dat je 

eerst door de zure appel heen moet bijten om er 

iets moois voor terug te krijgen. Bij deze verbou-

wing is dat niet anders en we vragen hiervoor ook 

uw begrip. We hopen dat u er zo weinig mogelijk 

van zult merken, maar we kunnen niet voorkomen 

dat u een keer zult moeten omlopen of dat er iets 

in de weg staat.

Oosterhof is van ons allemaal en we hopen op uw 

loyaliteit zoals we die altijd in ons winkelcentrum  

ervaren. En we hopen dat we over ruim een jaar 

met zijn allen trots kunnen zijn dat er weer een 

mooi winkelcentrum in de wijk Oost ligt, waar ie-

dereen in Boxtel en omgeving van kan genieten.

We gaan ervoor! 

Winkeliers Oosterhof 

Heb je een niet-pluisgevoel?
Stel, je maakt je ergens zorgen over. Je hebt het 
gevoel dat een buurtbewoner eenzaam thuis zit. 
Of je ervaart overlast in de straat. Doe gerust een 
beroep op mij als Buurtondersteuner. Samen met 
jou en eventueel je buurtgenoten proberen we 
de sfeer in je omgeving te verbeteren. Indien no-
dig werken we samen met de verschillende vrij-
willige organisaties in de wijk, het wijkteam, het 
jongerenwerk, of een instantie die ons verder kan 
helpen. Met veel van deze organisaties zit ik nu al 
om de tafel om samen te werken.

Hoe woon je met je buren?
Woonwijken zijn vaak vol en druk, met veel men-
sen op straat. Iedereen is bezig met zijn eigen 
ding. Jongeren vinden op straat hangen bijvoor-
beeld gezellig, maar oudere bewoners ervaren 
die drukte soms als bedreigend. Onbegrip en 
eenzaamheid liggen dan op de loer. Als je zelf zo-
iets voelt of herkent bij een van je buren, laat het 
me weten! Als buurtondersteuner denk ik met je 
mee. We zoeken samen naar een oplossing of ik 
wijs de weg naar hulp. 

Wil jij meer betekenen? 
In een wijk als Oost kun je niet zonder elkaar. 
Misschien overweeg je wel om je hulp, kennis of 
talent in te zetten voor anderen in de buurt. Of 
wil je aansluiten bij de vrijwilligersactiviteiten die 
er al zijn in de wijk. Er zijn al heel veel initiatieven 
in de wijk Oost waar altijd extra handjes welkom 
zijn. Eens per week of maar één keer per maand. 
Of wil je juist iets onder schooltijd of in het week-
end doen? Het kan allemaal. Wil je graag iets 
doen, maar heb je geen idee wát? Ik ga samen 
met je op pad om jouw invulling te zoeken!
Mijn motto: in je eentje ga je sneller, maar samen 
kom je een stuk verder! Bel, app of mail me gerust 
met je vragen, ideeën of gewoon om een bakje 
thee te doen. 06-23370628 of via de mail: 
monieklommen@contourdetwern.nl 

Nabil Loubann (41) is eigenaar van NL-Classics: 
een handel in oldtimers op het industrieterrein. 
Atmane Qoubbane (34) runt samen met zijn broer 
een assurantiebureau. Beide mannen, van jongs af 
aan dikke vrienden, zijn van Marokkaanse afkomst, 
geboren en getogen in Boxtel. Samen hebben ze 
een sportschool.

Nabil is een fervent bokser en werd in 2007 zelfs 
bokskampioen. Op jonge leeftijd begon hij met 
taekwondo en ging later door met boksen en thai-
boksen. Inmiddels heeft hij meer dan twintig jaar 
ervaring. Atmane begon in 2003 met taekwondo. 
Tijdens zijn sportcarrière heeft hij veel wedstrijden 

gespeeld op zowel nationaal als op het allerhoog-
ste internationale niveau. Hij werd zeven keer  Ne-
derlands kampioen taekwondo en sloot in 2017 
zijn wedstrijdcarrière tijdens de wereldkampioen-
schappen af met een bronzen medaille. Daarnaast 
is Atmane gediplomeerd sportleraar. 

Sportschool
Het idee om een sportschool op te richten ont-
stond een jaar geleden. De vrienden wilden drie 
sporten in één school realiseren, sporten waar ze 
zelf goed in zijn: boksen, kickboksen en taekwon-
do. 
Op dit moment oefenen er in de sportschool 
twee leeftijdsgroepen, van vijf tot dertien jaar en 
van veertien tot… de oudste leerling nu is vijftig. 
Meisjes en jongens, mannen en vrouwen trainen 
met elkaar en dat gaat boven verwachting goed. 
Momenteel zijn er 45 vaste leden. “Het is bijzonder 
dat iedereen die met de twee gratis proeflessen 
heeft meegedaan, is gebleven.” Nabil en Atmane 
zijn er trots op dat er hechte vriendschappen tij-
dens het sporten ontstaan. 
En nu is het tijd voor een tweede uitdaging. Hun 
gedachten gaan uit naar een nieuwe groep spor-
ters. Er worden voorbereidingen getroffen om les 
te kunnen geven aan vrouwen die in een aparte 
groep les willen krijgen (Ladies Only). De bedoe-
ling is dat ze les krijgen van een sportvrouw, in een 
afgesloten ruimte.   

Mensen verbinden
Als ik de enthousiaste mannen vraag wat hun mis-

Defence Center Boxtel: een bijzondere sportschool in Oost
Hebt u een nee-neesticker en wilt u toch de 

wijkkrant ontvangen? Mailt u dan naar info@

boxtel-oost.nl. Dan ontvangt u de sticker 

‘wijkkrant wel in de bus’!

nee-neesticker

dien speelt het sociale isolement hierbij ook een 
rol. Naar aanleiding van deze opmerkingen werd 
een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg 
om de mogelijkheden te onderzoeken. Uiteinde-
lijk is het seniorenvervoer tot stand gekomen met 
medewerking van vele vrijwilligers, chauffeurs en 
sponsors. 

Vervolgens nam Ad van den Brand, voorzitter van 
Ouderen in Regie, het woord. Hij prees particuliere 
initiatief. “Het is toch mogelijk om iets succesvols te 
organiseren zonder financiële medewerking van 
de gemeente. Ik ben blij dat het Seniorenvervoer 
het levenslicht ziet. Veel mensen komen uit de 
eenzaamheid en krijgen zo contact met andere 
mensen”.
Na een kort dankwoord van de wethouder Wim 
van der Zanden, was het tijd voor een ritje met de 
nieuwe (elektrische) Kia e-Soul. En daarmee was 
Seniorenvervoer officieel geopend. Standplaats is 
bij gemeenschapshuis De Rots.

Gebruikmaken van de vervoersdienst? Kijk op 
www.seniorenvervoerboxtel.nl 
Bart Jansen

sie is, zijn ze het roerend met elkaar eens: “Mensen 
verbinden en dat ze zo gezond en sterk mogelijk 
door het leven gaan!”
Atmane legt uit: “Het is opvallend hoe mensen 
veranderen als zij deze sporten beoefenen. Kin-
deren die op school gepest worden, sporten hier 
met stoere binken. Je ziet dat ze van elkaar leren, 
zekerder worden, voor zichzelf opkomen. Dat 
heeft zijn uitwerking op school. En ook ouders 
zeggen dat het sporten een positief effect heeft 
op hun kinderen.” Nabil vult aan: “We maken nooit 
ruzie en onenigheid mee. We hebben vaste regels. 
Daar houden we streng aan vast en je ziet dat ook 
de jonge sporters elkaar corrigeren als dat nodig 
is. In feite zijn onze leden allemaal vrienden van el-
kaar. Iedereen is gelijk en iedereen is welkom, met 
welke beperking dan ook.”

Topniveau
“In de toekomst willen we meedoen aan wedstrij-
den. Ons doel is een sportschool op topniveau, 
rekening houdend met iemands mogelijkheden.”
Sportschool Defence Center Boxtel (DCB) biedt 
lessen op zowel recreatief als op wedstrijdniveau 
aan. De lessen worden verzorgd door instructeurs 
met minimaal twintig jaar vechtsportervaring. Na-
bil en Atmane vinden het belangrijk om sporten 
voor iedereen betaalbaar te houden en altijd het 
beste uit de leerlingen te halen. 

www.defencecenterboxtel.nl

Ria Schraverus

Vanuit Stichting Richter Education hierbij een op-
roep voor deelname aan de volgende cursus van 
Leergebied®.

We zijn op zoek naar wijkbewoners van 15-99 jaar, 
die in teamverband creatief willen meedenken in 
oplossingen voor belemmeringen in Boxtel-Oost. 
Wij vormen teams van vijf mensen, variërend in 
leeftijd. Vanaf 2 februari 2022 komen meerdere 
teams gedurende tien weken elke woensdagmid-
dag bijeen om deze creatieve denktechniek via 
een cursus aan te leren en te oefenen op vraag-
stukken. Tijdens deze cursus word je professio-
neel begeleid in het onder de knie krijgen van 
deze denktechniek. De cursus is gratis. Iedereen 
die jong van geest is en vaardig in de Nederlandse 
taal (B1-niveau) kan meedoen. Door deze denk-
techniek leer je ook vaker kansen te ontdekken in 
je eigen leven.

Wijkbewoners kunnen zich in hun eentje aanmel-
den of met meerdere personen. In overleg met 
Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost kan Stichting 
Richter Education mogelijk een nijpend vraagstuk 
uit Oost oppakken als oefenmateriaal voor een 
team van wijkbewoners. Het doel is om het team 
tot een innovatieve oplossing te laten komen, 
die de toekomst voor Oost en Boxtel een beetje 
mooier maakt.

Meer informatie en/of opgeven? Kijk op de site 
Boxtel-oost.nl
Carla Renders

Samen in oplossingen leren 
denken 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.



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 Joost
Sandra Biemans, 
wijkconsulent  088 0081400
sandra.biemans@wonenbijJOOST.nl
Ineke van den Oetelaar  , 
communicatieadviseur JOOST
ineke.van.den.oetelaar@wonenbijJOOST.nl
Pieter van den Brand , wijkbeheerder 
06-12704692
Pieter.vandenbrand@wonenbijjoost.nl
spreekuur wijkbeheerder in BuurtInformatie-
Centrum 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 65 59 44.

ContourdeTwern
Lisette Kats
buurt maatschappelijk werk Oost/Liempde
0411 655899
06 15505836
lisettekats@contourdetwern.nl 

Ineke Matheeuwsen
buurtondersteuner
0411 655899
06 83692717
inekematheeuwsen@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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wiewatwaarNieuwe imam voor de Turkse moskee Mevlana

Inspiratiesessies klimaatvriendelijk leven

Nieuws van de Kinderboerderij

De Turkse moskee Mevlana in Boxtel krijgt een 
nieuwe imam. Per 1 december start Seyfullah 
Mentes als imam van de Turkse moskee. Het is 
een vreemde tijd om te starten: geen handen 
schudden, anderhalve meter afstand houden 
en mondkapjes op. Maar desondanks kijken we 
ernaar uit om hem te verwelkomen in Boxtel. 
De imam is geboren en getogen in Turkije en 
komt met zijn gezin voor een periode van vijf 
jaar naar Nederland. Onze voorkeur zou uitgaan 

naar een imam die de Nederlandse samenleving 
kent en de Nederlandse taal spreekt, maar deze 
imams zijn helaas schaars. Daarom wordt veelal 
een beroep gedaan op imams uit Turkije. 
Wat zijn functie inhoudt en wat hij gaat doen? 
In ieder geval vijf keer per dag in de moskee het 
gebed begeleiden en op religieuze dagen zal hij 
een preek houden. Maar de imam is er niet al-
leen voor religieuze zaken, hij is er ook om men-
sen te verbinden en om mensen te helpen met 

Er is zijn recent weer verschillende geslaag-
de activiteiten georganiseerd op de kinder-
boerderij. Op 26 oktober werd er geknut-
seld, met daaropvolgend een speurtocht, 

de volgende dag stond in het teken van de 
herfst met weer een speurtocht en knutse-
len met herfstmateriaal. Tijdens Halloween 
was er een optocht bij de kinderboerderij. Er 
werden lampionnen gemaakt en de kinderen 
konden geschminkt worden, waarna ze kon-
den aansluiten voor de trick and treat-ronde.
Op 24 november waren er sinterklaasactivi-
teiten. Alleen met pieten, want Sinterklaas 
kon vanwege de coronamaatregelen helaas 
zelf niet komen!

 Sinds maart dit jaar is Linda van de Laar de 
nieuwe wijkagent van Boxtel Oost. Dit doet zij 
samen met haar collega-wijkagent: Sven van 
Dijk. “Ik werk al dertien jaar bij de politie in 

Boxtel en ken het hier dus goed. Ik reed eerst 
de surveillance/noodhulp. Dat laatste doe ik 
nog steeds wel, in combinatie met mijn werk 
als wijkagent.” 
Linda zocht meer verdieping en dat vindt ze in 
haar werk als wijkagent. “Ik rijd nu niet meer van 
melding naar melding, maar ben – samen met 

Sven – het eerste aanspreekpunt van de bewo-
ners.  De veelzijdigheid in de wijk Oost spreekt 
mij ontzettend aan. De verschillende nationali-
teiten en culturen komen bij elkaar, en veel pro-
blemen waarmee ik te maken krijg, gaan over de 
bewoners en het is juist leuk om daar iets in te 
kunnen betekenen. Dat maakt het allemaal inte-
ressant, temeer omdat ik van persoonlijk contact 
met mensen houd.”

hun problemen. Zo kunnen er ook allerlei per-
soonlijke vraagstukken met de imam besproken 
worden. Dus op sociaal en maatschappelijk vlak 
heeft de imam eveneens een belangrijke rol. 

Wilt u de moskee een keer bezoeken of wilt u 
kennismaken met de imam? U bent van harte 
welkom. U kunt contact opnemen met de voor-
zitter van de Turkse moskee Mevlana: Ramazan 
Atalay. E-mail: ramazan_atalay@hotmail.com 

In 2019 startte in Boxtel ‘Praat en daad voor 
het klimaat’: een reeks van zes workshops. 
In kleine groepen krijgen inwoners in zes 
avonden inzicht in CO2-klimaatimpact van 
wonen, voeding, vervoer en ‘spullen’. 

We onderzoeken wat voor jou haalbaar en be-
taalbaar is en je krijgt tips voor slimme duur-
zame gedragsverandering. Neem eraan deel, 
samen met je buren of vrienden! 
De gemeente Boxtel geeft financiële steun aan 
de workshops. Deelnemers betalen in totaal 
veertig euro voor een hele reeks. Bovendien 
houden huishoudens na het volgen van de cur-
sus vaak meer geld over door bijvoorbeeld meer 
spullen te delen of dankzij lagere energiekosten.
 
Op de eerste avond wordt de kennis over CO2 
en klimaatverstoring besproken. Daarna vol-
gen vier praktische avonden over wonen (zowel 
huur als koop) en de energietransitie, duurzame 
mobiliteit (vakantie), voedsel, minder spullen en 
minder verspillen. We denken in oplossingen zo-

als (elektrische) deelauto’s en gereedschap 
delen. Daarnaast worden tips gegeven 
om je zorgen over klimaatverandering 

 

en de klimaatimpact met andere mensen te be-
spreken. Waarom lijkt het alsof anderen niet in 
beweging komen?
De workshops zijn bedoeld voor inwoners die in-
tensiever en met meer aspecten van duurzaam-
heid bezig willen zijn. Voorkennis is niet noodza-
kelijk. Gezelligheid en respect voor ieders proces 
staan voorop. 
Reacties van deelnemers: “Ik weet nu meer over 
het grote plaatje en kan betere keuzes maken.” 
En: “In plaats van machteloosheid en eenzaam-
heid heb ik mijn eigen regie en positieve energie 

En nog meer…
Half oktober staken vrijwilligers de handen uit 
de mouwen en gaven zowel binnen als buiten 
de boerderij een lik verf. Het ziet er nu weer een 
stuk frisser uit! In november arriveerden twee 
koetjes van het ras Dexter. Dit zijn wat kleinere 
koetjes die heel lief zijn voor de kinderen. Verder 
zijn er plannen om de toegang van het terrein 
rolstoelvriendelijker te maken en inmiddels is er 
op de woensdagochtenden een hobbyclub voor 
belangstellenden.
Er is dus altijd iets te doen! Zie voor informatie 
over alle activiteiten de Facebookpagina van de 
kinderboerderij en het grote bord op het terrein.

Heerlijk sporten in de 
winter. Meld je aan op

buurtsportboxtel.nl

Even voorstellen: wijkagent Linda van de Laar

“Verder zijn er mooie initiatieven zoals de Huiska-
mer op Hoogheem. Daar ben ik laatst op bezoek 
geweest. Super. De mensen in Boxtel Oost zijn 
trouwens wel in voor een praatje en dat maakt 
het gemakkelijker en leuker voor ons! Vaak vin-
den mensen mij (en Sven) in de wijk. We staan 
altijd open voor een praatje en om samen pro-
blemen aan te pakken. Een andere mogelijkheid 
is via 0900-8844 of via het contactformulier op 
de site www.politie.nl. Je zoekt onder ‘wijkagen-
ten’ en dan vind je ons.” 

te pakken.” Ook: “Persoonlijk vind ik dat eigenlijk 
iedereen zich voor een dergelijke cursus zou 
moeten opgeven. Het is namelijk echt een eye-
opener. Maar ja, ik heb het zelf dan ook als uiterst 
positief ervaren om hieraan mee te doen.” 

In voorjaar starten we in De Rots. Men kan zich 
nu inschrijven voor de volgende reeks op zes 
zondagochtenden 10.30-12.30u en/of maan-
dagavonden. Ongeveer elke drie weken is er een 
cursusochtend/-avond. Men kan zich ook recht-
streeks opgeven bij Transitie Boxtel, 
ttboxtel@gmail.com. Extra informatie bij cursus-
leider Mirjam Bemelmans 06 15173136. 
TransitieBoxtel.nl


