
het kloppend hart van Oost

Oosterhof, een goed koopcentrum

De slagerij van Arie en Martin: 
voor elk wat wils
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Ondernemer in de wijk: 
Tamár Hagenaars

In ons winkelcentrum houden we de regels 
goed in acht en we doen wat we kunnen om 
het ‘gewone’ leven toch te laten doorgaan, 
maar we voelen de druk van onze klanten, 
personeel en onszelf om niet besmet te 
raken. Ook de onzekerheid van wat er 
gaat komen, is groot. Het openbare leven 
zal weer hervat moeten worden, maar 
met welke regels en beperkingen? Al 
onze winkels zijn open en we kunnen u de 
service geven die u gewend bent. Soms 
met wat aanpassingen, maar altijd met 
goede bedoelingen.
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De maandelijkse prijsexplosie hebben we 
voorlopig stopgezet. Te veel mensen op een 
paar vierkante meter om de kassabonnen te 
voorzien van naam en telefoonnummer kan echt 
niet. Ook de gezamenlijke prijsuitreiking is geen 
optie. Zodra de mogelijkheid er weer is, wordt 
de maandelijkse prijsexplosie weer hervat.

Verbouwing
Toch kijken we ook vooruit. We zijn bezig 
om de plannen voor de verbouwing van 
Winkelcentrum Oosterhof verder uit te werken. 
Binnenkort is er wederom een vergadering 
met alle pandeigenaren en zullen belangrijke 

Tamár Hagenaars (22) wilde na de havo naar 
een creatieve opleiding. Omdat SintLucas 
goed aangeschreven staat en omdat ze al 
meer mensen kende die daar een opleiding 
volgden, is zij daarnaartoe gegaan. Vorig jaar 
is ze met vlag en wimpel geslaagd voor de 
vierjarige opleiding Ruimtelijke Vormgeving, 
die de richtingen product, ruimte en media 
omvat. “Ik heb me daarbij gefocust op de 
onderwerpen interieur, media en fotografie.”

Toen kwam de overweging of ze moest 
doorstuderen of voor zichzelf beginnen. “Aangezien 
ik toch meer iemand van de praktijk ben, heb 
ik augustus vorig jaar mijn bedrijf TAMS Design 
opgericht. Omdat ik een grote creatieve interesse 
heb, is mijn bedrijf breed opgezet. Klanten kunnen 
bij mij terecht voor alles wat te maken heeft met 
interieur, fotografie en grafisch design.” 

Sinds enige maanden is Boxtel Oost een 
nieuwe slagerij rijker, namelijk Keurslager 
Oosterhof. Arie en Martin zwaaien er 
de scepter. Beide heren hebben een 
achtergrond in de slagerijwereld, waarin ze 
al van jongs af aan gewerkt hebben.

Martin begon als jongen in de slagerij van zijn 
vader, die hij vervolgens kocht en vijfentwintig 
jaar leidde. Arie heeft dertig jaar een eigen 
slagerij gehad die hij uiteindelijk verkocht aan 
iemand die voor zichzelf wilde beginnen.
Arie en Martin kennen elkaar vanuit de 
Keurslagersvereniging en zijn al heel lang 
bevriend.

“Toen de mogelijkheid van overname van de 
slagerij in Oosterhof op ons pad kwam, ontstond 
het idee om samen één zaak te starten en zo zijn 

we hier begonnen,” vertelt Martin. “Wij streven 
ernaar om een zo breed mogelijk assortiment 
samen te stellen, waarbij de klanten voor elke 
beurs een ruime keus hebben. We zijn een 
geheel ambachtelijk bedrijf en verwerken álle 
producten zelf, inclusief onze salades en soepen. 
Dat geldt overigens ook voor ons vegetarisch 
assortiment. Dat wordt steeds groter.” Arie 
vult aan: “We proberen er samen een gezellige 
winkel van te maken met leuke producten, zodat 
we alle mensen in Boxtel wat kunnen bieden.

Keurslager Oosterhof
Oosterhof 4
0411 673713
www.keurslager.nl 
info@oosterhof.keurslager.nl

Bart Jansen

En dit blijkt ook duidelijk uit de opzet van 
haar website. Wat betreft interieurwensen 
biedt TAMS Design een basispakket en een 
uitgebreid pakket. Op grafisch gebied maakt 
ze onder meer logo’s voor bedrijven en 
voor fotografie kun je bij Tamár terecht voor 
fotoshoots die ze voornamelijk buiten maakt. 
“Ik vind het prachtig om in de buitenlucht te 
spelen met het aanwezige licht. Verder hou ik 
me ook bezig met studiofotografie, maar dat 
doet ik parttime bij een bedrijf in de buurt.” 
Waarna ze eraan toevoegt: “Ik doe wat ik leuk 
vind en dat is vooral ook het werken met 
mensen.”

TAMS Design
Tamár Hagenaars
www.tamsdesign.nl
Bart Jansen

“Ik ben iemand van de praktijk.”

beslissingen genomen worden. Nooit eerder was 
een verbouwing van winkelcentrum zo dichtbij. 
Wellicht kunnen wij in de volgende editie van 
deze wijkkrant meer laten zien.

Alle ondernemers in Winkelcentrum Oosterhof 
doen mee met Plan C, een Boxtels initiatief waar 
alle winkelgebieden in Boxtel en Liempde aan 
deelnemen. Doel van Plan C: het  winkelend 
publiek stimuleren om inkopen te blijven 
doen bij plaatselijke winkeliers en horeca. 
Onder het motto ‘wees loyaal, koop lokaal’. Op 
www.BeleefBoxtel.nl is te zien welke diensten, 
producten en extra service de Boxtelse 

ondernemers aanbieden. Consumenten die 
tussen 8 juni en 5 juli geld besteden bij de 
aangesloten deelnemers ontvangen een 
voucher met daarop een unieke code. De code 
staat op de actiesite van www.beleefboxtel.
nl. Klanten kunnen daarop zien of ze een 
prijs hebben gewonnen en ze kunnen zich 
aanmelden voor een van de hoofdprijzen, zodat 
ze die kunnen ontvangen.
We helpen u graag door deze tijd en hopen u 
weer te zien in Winkelcentrum Oosterhof!
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Wijze uit Oost: Ria Bergman

De wereld leek even stil te staan voor Ria. 
Thuisblijven, niet meer op de fiets springen 
voor vrijwilligerswerk op basisschool De 
Spelelier en niet meer op stap met de 
Voorleesfiets.

Daarom leest Ria elke vrijdag verhalen voor, 
via beeldbellen. Ook geeft ze boekjes aan de 
deur af zodat haar voorleeskind, een meisje 
van 6 jaar, haar leesvaardigheid kan verbeteren. 
Voorlezen is heel leuk en gezellig, én essentieel 
voor de ontwikkeling van kinderen. Samen 
met de ouders probeer je als vrijwilliger te 

bewerkstelligen dat taal en leesplezier een 
vaste plek in het gezin krijgt.

De Voorleesfiets is een initiatief om kinderen 
met een taalachterstand in de thuissituatie te 
ondersteunen. Vrijwilligers gaan gedurende het 
schooljaar op vaste tijden op bezoek om voor 
te lezen. Daarbij worden ook rekenspelletjes 
gedaan of begrippen aangeleerd, zoals onder, 
boven, voor en achter. Vaak doen de moeder, 
broertjes en/of zusjes ook mee. Omdat 
Ria telkens een gezin voor meerdere jaren 
toegewezen krijgt, ontstaat er een band met 
hen. Zo kun je samen iets opbouwen. 

Ria is heel enthousiast en doet dit inmiddels 
acht jaar. “Ik ben heel dankbaar dat ik dit kan 
doen. En ik nodig anderen uit om mee te 
doen!”
Geef je op via 06 58121344 of mail naar 
voorleesfietsboxtel@gmail.com

Wauda Maas

 

Elly van Engeland werkt sinds 2015 voor 
Ineke en Theo Platel. Ineke zit vanwege 
een spierziekte in een rolstoel en ook Theo 
krijgt hulp vanwege zijn ziekte. Sinds de 
coronacrisis is er voor hen alle drie veel 
veranderd. Dit interview werd afgenomen 
op 23 april en op dat moment waren de 
maatregelen nog volledig van kracht. 
“De handhygiëne is enorm belangrijk,” 
legt Elly uit. „Meteen bij het binnenkomen 
handen wassen en heel vaak tussendoor. Ik 
ben verzorgende, begeleider, doe een stuk 
huishouden en help met de boodschappen. 
Tijdens de verzorging is er lichamelijk contact, 
maar zodra er geen lichamelijk contact nodig 
is, houden we zoveel mogelijk 1,5 meter 
afstand van elkaar. Verder de deurknoppen 
en andere knoppen vaak poetsen. En tijdens 
het bereiden van het eten extra je handen 
wassen.” 

Alle vertrouwen
Elly heeft nog één ander werkadres, en er 

Wat betekende de uitbraak van het coronavirus 
voor ons eigen gezondheidscentrum De Vier 
Kwartieren? Fysiotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten en de bloedprikpost moesten tijdelijk 
hun deuren sluiten en hun behandelingen op 
afstand voortzetten. In de huisartsenpraktijk 
vielen de reguliere spreekuren vrijwel volledig 
uit. We konden alleen nog patiënten met zeer 
dringende medische klachten ontvangen. 
Alle andere zorg moest door de huisartsen, 
praktijkondersteuners en doktersassistenten 
worden geleverd per telefoon, via beeldbellen 
of online.

Wel konden we dankzij de uitstekende 
samenwerking met alle andere huisartsen in 
Boxtel, Esch, Liempde en Gemonde begin maart 
al een gezamenlijke extra praktijkruimte openen 
in de oude pastorie op Duinendaal. Daarmee 
waren we als huisartsengroep een van de eersten 
in Nederland en haalden zelfs het landelijke NOS-
journaal. 
De afgelopen drie maanden konden de huisartsen 
op deze praktijk onder veilige omstandigheden 
een apart isolatiespreekuur houden om 
patiënten met ernstige luchtwegklachten 
goed en snel te kunnen beoordelen. De 
eigen huisartsenpraktijken bleven daardoor 
beschikbaar voor andere medisch noodzakelijke 
zorg. Gelukkig is het aantal patiënten met 
ernstige corona-verdachte luchtwegklachten 
inmiddels flink afgenomen en hebben we deze 
extra faciliteit weer kunnen sluiten, hopelijk 
voorgoed.

Voorzichtige uitbreiding
We proberen de normale reguliere zorg weer 
voorzichtig op te starten. Fysiotherapeuten 
en logopedisten openen weer op beperkte 
schaal hun deuren en ook de huisartsen en 
praktijkondersteuners breiden hun spreekuren 
voorzichtig uit. Toch zal er voorlopig nog geen 
sprake kunnen zijn van een normale situatie in 
onze praktijk. Door alle beperkende maatregelen 
is onze capaciteit ernstig beperkt. 
Met name om drukte en een overvolle 
wachtkamer te voorkomen, kunnen we de 
komende maanden veel minder mensen op 
onze spreekuren ontvangen dan u gewend bent. 
We blijven daarom proberen zoveel mogelijk 

Sinds kort heeft Paula dit eiersteunpunt om 
het Eiervrouwke uit Nuenen te steunen. Het 
Eiervrouwke is met de verkoop van verse 
scharreleitjes begonnen nadat ze zelf een 
tijdlang afhankelijk was van de voedselbank. In 
die tijd was een warm eitje een traktatie!
Door zelf uw eieren bij de eierkast te kopen 
steunt u indirect de voedselbank die dankzij dit 
project gratis eieren ontvangt.
De kast is corona-proof: er staat alcohol voor uw 
handen en u pakt zelf de eitjes. Het geld doet u 
in een envelop en die gooit u in de brievenbus.
Dubbeldooiers zijn 10 stuks voor € 2,50 en 
gewone eitjes zijn 10 voor € 1,75. Een mooie 
prijs voor een heerlijk scharrelei van kippen die 
buiten lopen én je steunt de minima die eieren 
krijgen van de winst.

Wauda Maas

zorg op afstand te leveren per telefoon, opsturen 
van foto’s, beeldbellen, e-consulten of online via 
website en patiëntenportaal.

Spreekuur
Mocht het nodig zijn dat u op het spreekuur 
gezien moet worden, dan vragen we u op de 
afgesproken tijd te komen. Niet later, maar ook 
niet veel eerder, om drukte in de wachtkamer te 
voorkomen. Wij doen ons uiterste best om de 
spreekuren op tijd te laten verlopen.
Bij aankomst op de praktijk wordt u aan de deur 
ontvangen door een van onze assistentes. 
Bij drukte kan het zijn dat zij u vraagt buiten 
of in de auto te wachten totdat er ruimte in de 
wachtkamer beschikbaar is. Zonder afspraak kan 
zij u helaas niet binnenlaten.  
In de wachtkamer of spreekkamer is het dragen 
van een mondkapje niet verplicht als u geen 
luchtwegklachten of koorts heeft. Hebt u echter 
een eigen mondkapje, dan wordt het dragen 
daarvan in de wachtkamer zeker op prijs gesteld. 
In de wachtkamer en in de spreekkamer doen 
wij ons best anderhalve meter afstand van elkaar 
te bewaren. Bij lichamelijk onderzoek of andere 
verrichtingen draagt de hulpverlener altijd een 
mondmasker en handschoenen.

Ter voorkoming van besmettingen blijft 
er voor patiënten met ernstige of corona-
verdachte luchtwegklachten op onze praktijk 
een afzonderlijk spreekuur beschikbaar. Deze 
patiënten ontvangen wij op afspraak via onze 
zijingang aan de Nieuwe Nieuwstraat.
Als het voor het medisch beleid noodzakelijk is, 
kan de huisarts zeer ernstig zieke patiënten op 
dit spreekuur ook testen op corona. Alle andere 
patiënten met klachten kunnen, indien gewenst, 
getest worden via de GGD. Patiënten kunnen 
zich hiervoor aanmelden via de website van de 
GGD Hart van Brabant: https://www.ggdhvb.nl/ 
of via telefoonnummer 0900-3646464
Wij hopen op uw begrip en medewerking. 

Freek Teller, huisarts
Huisartsengroepspraktijk De Vier Kwartieren
Oisterwijkstraat 2
5283 CN Boxtel
0411-685555
https://devierkwartieren.praktijkinfo.nl/

De gemeente krijgt af en toe vragen van 
bewoners over de mogelijkheden van het 
vergroenen van hun omgeving en om bestaande 
openbare groenvoorzieningen zelf anders in te 
richten. 
Zo hebben bewoners van De Houtbreker, 
Taxandrialaan en Europalaan ideeën ingebracht 
voor het opfleuren van het parkeerterrein achter 
hun woningen. Begin maart zijn nieuwe bomen 
geplant en door de bewoners voorzien van 
onderbeplanting. Bestaande groenvakken langs 
de gevels van de schuurtjes zijn groter gemaakt 
en opnieuw aangeplant. De bewoners gaan het 
groen zelf onderhouden.

Ook bewoners uit de Albinonistraat hebben 
samen met de gemeente een plan gemaakt 
om de stenige aanblik van het parkeerterrein 
achter hun woningen te doorbreken. Alles 
stond gereed om begin april aan de slag te 
gaan. Maar het werk werd uitgesteld vanwege 
het coronavirus. Het plan omvat het verwijderen 

Matthijs (9) en zijn vriend Ivan (8) verkochten 
tijdens de grote clubactie voor hun 
voetbalclub RKSV meer dan honderd lootjes 
aan familie, kennissen en buurtgenoten. Na 
de verkoop van al die lootjes konden ze zich 
aanmelden voor prijzen. Enkele weken later, 
toen niemand er meer aan dacht, kwam de 
verrassende mail dat Matthijs, en Ivan een prijs 
hadden gewonnen. Tot hun grote vreugde 
werden de jongens ingeloot voor een clinic 
die gegeven zou worden door een bekende 
voetballer. Matthijs: “Ik kon niet wachten 
tot het zover was, superspannend om les te 
krijgen van een beroemde speler.”

Eindelijk was het dan zover. Samen met 
Jeroen, de vader van Matthijs, gingen de 
jongens met de auto op weg naar Zeist, naar 
voetbalvereniging Jonathan. Omdat er meer 
voetballertjes uit Nederland waren uitverkoren, 
was deze centrale plek gekozen. Hoe dichter ze 
bij hun bestemming kwamen hoe spannender 
het voor hen werd.
In het clubgebouw aangekomen kleedden 

Naar school gaan en zo veilig mogelijk, 
daar ligt de prioriteit nu op. Dat zegt Tom 
van Esch, directeur van basisschool De 
Beemden. “Maar onderwijs is natuurlijk 
ook heel belangrijk. Vakken als taal en 
rekenen zoveel mogelijk op school en 
een tekenopdracht bijvoorbeeld thuis.” 
Flexibiliteit, dat is extra belangrijk in deze 
tijd. „

Je moet je telkens weer aanpassen. Terwijl 
je bezig bent met een lijstje, kom je weer 
op nieuwe dingen. En dan de leerlingen, 
leerkrachten en ouders in de gaten houden, 
hoe gaat het met hen? Verder doe je dingen 
die je nooit eerder hebt gedaan. Veel van wat 
je uitzoekt en waar je je in verdiept, is nieuw. 

In 2019 tekenden de gemeente Boxtel en IVN 
Brabant een samenwerkingsovereenkomst 
voor de aanleg van twee tiny forests in 
Boxtel. De keuze voor de eerste tiny forest 
is gevallen op het veld tussen de Robert 
Schumanlaan en de Beneluxlaan. Transitie 
Boxtel, basisschool De Vorsenpoel en BSO 
Kindertuin gaan samen met gemeente en 
IVN Brabant zorgen voor de realisatie.
 

Wat is een tiny forest?
Een tiny forest is een dichtbegroeid, 
inheems bos ter grootte van een tennisbaan, 
aangelegd in de stad om mens en natuur 
meer met elkaar te verbinden. Dus zowel voor 
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren 
als voor mensen. Buurtbewoners kunnen 
elkaar hier ontmoeten. Het minibos krijgt ook 
een zogeheten ‘buitenlokaal’, waar kinderen 
kunnen leren over de Nederlandse natuur. 
Een minibos in de buurt zorgt voor verkoeling 
op warme dagen, meer biodiversiteit en 
waterberging bij zware regenval.

“De wijkkrant is ook 

digitaal te lezen op 

www.boxtel-oost.nl”

komen in totaal vier verzorgenden bij Ineke 
en Theo thuis. „Het team bestaat normaliter 
uit zes mensen. Maar twee teamleden werken 
bij mensen met corona en die komen hier dus 
voorlopig niet.” Elly vindt het ‘bijzonder’ dat 
ze alle vertrouwen krijgt van Ineke en Theo. 
“Behalve de persoonlijke verzorging loop ik 
overal in hun huis rond. Dat betekent een 
enorme inbreuk op hun privacy. En dan is 
vertrouwen enorm belangrijk.” Ieders wereld 
is kleiner geworden met de corona, beseft Elly. 
“Dus ook dat van Ineke en Theo. Het is belangrijk 
dat je er samen over praat. Ik vind hun positieve 
inslag en optimisme heel inspirerend.”

Relativeren
Ineke knikt instemmend. “Het is belangrijk dat je 
je zorgen kunt delen en Elly kan gelukkig heel 
goed relativeren. De lichamelijke zorg is erg 
belangrijk, maar de geestelijke ook. Ik mis mijn 
kinderen en kleinkinderen, het knuffelen. En 
het contact met vriendinnen. Waar zijn ze mee 
bezig? Wat doen en denken zij als ze bang zijn? 
Daar wil ik graag over praten.” 
Structuur en dagritme zijn belangrijk en nu 
helemaal, erkent Ineke. “Voordat je het weet, 
verlies je dat. Daar helpen Elly en ook alle andere 
dames uit het zorgteam me heel goed mee. Ik 
heb alle vertrouwen in hen allemaal en voel 
me echt bevoorrecht. Zo meteen ga ik samen 
met Elly mijn hond uitlaten. Heerlijk vind ik 
dat. Gezellig praten. Da’s ook heel goed voor je 
gezondheid: lichaam en geest zijn tenslotte één!’

Bericht van de wijkmakelaar 

De droom van Matthijs en Ivan… 1,5 meter afstand houden. Hoe 
doe je dat als je in de zorg werkt? 

Grasveld omtoveren in een 
tiny forest

Een eierkast, hoe werkt dat?

De Vier Kwartieren in de nieuwe tijd School en corona, hoe gaat dat 
in de praktijk?

van een paar rijen tegels van het trottoir langs 
de schuurtjes, er wordt een plantstrook gemaakt 
en deze wordt aangeplant. Ook hier gaan de 
bewoners zelf het groen onderhouden.

Om het realiseren van geveltuintjes in openbaar 
gebied te stimuleren, gaat de gemeente 
op verzoek van Transitie Boxtel een notitie 
opstellen. Geveltuintjes zijn immers goed voor 
het klimaat, zorgen voor verkoeling en zijn een 
mooie toevoeging aan de leefomgeving. In 
de notitie nemen we de aandachtspunten op 
waarmee bewoners rekening moeten houden 
wanneer ze overwegen om een geveltuintje aan 
te leggen. Later dit jaar komen we daarop terug 
in deze wijkkrant.

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 via: Deel jouw initiatief met een 
van de wijkmakelaars. Bellen of mailen mag 
natuurlijk ook. Samen gaan we bekijken wat de 
mogelijkheden zijn.

Zoekt u informatie over gerealiseerde initiatieven 
in Boxtel? Kijk daarvoor op: Lees meer over 
geslaagde initiatieven in onze gemeente.

Hans Mols, wijkmakelaar van o.a. Boxtel-Oost 
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl 
0411 655 256 of 06 377 082 43

de jongens zich om in het tenue van RKSV. Op 
het voetbalveld stond daar John de Wolf, de 
Nederlandse oud-profvoetballer en voetbal-
trainer die nog steeds actief is als assistent-
trainer bij Feyenoord.  

“We waren allebei wel zenuwachtig,” vertelt Ivan. 
“Maar dat werd al snel minder toen John de Wolf 
met ons ging trainen. Toen was er vooral veel lol 
op het veld. Heel leuke training. We kregen de 
technieken van de schaar uitgelegd. Dat is een 
beweging om de bal op een bepaalde manier te 
schoppen. Waarop Matthijs aanvult: “Hij legde 
ook uit waar je op het veld allemaal op moet 
letten. Je moet vrij staan en goed kijken waar je 
de bal heen schiet. Je moet in de gaten houden 
wie er vrij staat en hoe je ruimte moet maken 
om te scoren. De oefeningen gingen best goed, 
maar de schaar oefenen was wel pittig.”

Na de training mochten ze met John de Wolf 
op de foto. Ivan lacht. “Echt gaaf. En toen kreeg 
ik ook nog een handtekening van hem op 
de aanvoerdersband van zijn lievelingsclub 
Feyenoord. Die had hij speciaal voor de 
handtekening meegenomen. Was een extra 
verrassing.” 
Enne…als je dit leest en je wilt ook een potje 
voetballen, kijk dan voor een proeftraining op 
www.rksvboxtel.nl

Ria Schraverus

Bij Paula Eliëns staat bij de voordeur – De 
Blauwverver 72 – een eierkast, gevuld met 
verse eitjes en grote dubbeldooier eieren.

“Ik nodig iedereen uit om mee 
te doen met de Voorleesfiets!

En plannen maken is lastig, omdat we nog niet 
weten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. 
Je bent veel bezig met de korte termijn.”
Saskia Swinkels van groep 5 heeft, net 
als haar collega’s, gewerkt met het online 
computerprogramma Snappet voor taal en 
rekenen en met ingescande werkbladen via 
de mail voor de andere vakken. Ze is blij dat 
ze de kinderen weer echt in de klas heeft. En 
dit moet haar even van het hart:  “Ik heb veel 
bewondering voor de ouders. Naast werk 
ook schooltaken doen met je kinderen, dat 
is een enorme klus geweest. Enkele kinderen 
hebben een achterstand opgelopen. We zijn 
druk bezig om ze zo goed mogelijk te helpen 
die weer in te halen. Met de grootste groep is 
het goed verlopen.” 

Een zesde
Op de locatie aan de Robert Schumanlaan 
bevindt zich momenteel een grasveld ter 
grootte van een voetbalveld met aan de 
noordzijde een speeltuin en een pluktuin. 
Wij zien hier voldoende ruimte om een tiny 
forest van ongeveer 400 vierkante meter te 
realiseren en de bestaande functies als speel-/
trapveldje in stand te houden. Afhankelijk van 
het uiteindelijke ontwerp neemt het minibos 
ongeveer een zesde van het huidige oppervlak 
van het open veld in.

Plantdag
Voor de coronacrisis hebben leerlingen van 
basisschool de Vorsenpoel in kleine groepjes 
hun eigen tiny forest ontworpen. In januari was 
een constructieve ontwerpsessie voor de buurt 
en geïnteresseerden op De Vorsenpoel. Tijdens 
deze bijeenkomst werden in gezamenlijk 
overleg het uiteindelijk ontwerp en de locatie 
vastgesteld. De plantdag zal waarschijnlijk in 
november zijn. Dan gaat de eerste tiny forest in 
Boxtel werkelijkheid worden!

De boompjes op de Schijndelseweg (en Mozartlaan) die eind vorige jaar werden geplant 
tijdens de buurtplantdag – de jaarlijkse actie van Eetbaar Boxtel ¬– doen het goed.

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



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
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@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
Karin van Ditmars
Opbouwwerk
0411 655899
06 41901804
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 JOOST, 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,  Wauda Maas, 
Ria Schraverus, Jan de Vreede.

Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar, 
Wauda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede.

Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman.

Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar

Ook de Kinderboerderij Boxtel ontkomt 
niet aan de strikte omgangsregels. Dat is 
heel lastig, want de boerderij is nou juist 
opgericht om contact te maken met dieren 
en mensen.

Al heel lang wordt op de boerderij goed gekeken 
naar risico’s voor overdracht van ziekten van 
dier op mens, de zoönosen. Aan de ingang 
wordt ieder jaar, met enige trots, de jaarsticker 
op het certificaat bij de ingang geplakt. Dankzij 
de goede zorg van ons personeel en de 
vrijwilligers ‘verdienen’ we die sticker elk keer 
weer. De uitbraak van corona heeft de wereld 
geleerd dat we heel alert moeten blijven op 
ziekten die van dieren op mensen kunnen 
worden overgedragen. We hebben daarom 
ook een quarantainestal en strenge regels voor 
de omgang met alle dieren die nieuw op de 

boerderij komen. Niet altijd leuk voor de 
bezoekers, maar liever safe dan sorry.
Ondanks de sluiting worden de dieren 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Hein Heemskerk tuiniert graag

Kinderboerderij: liever safe 
dan sorry 

Aangezien het problematisch was een 
interview af te nemen vanwege de corona-
crisis schreef Hein Heemskerk (82) een brief.

“Toen ik met mijn gezin naar Boxtel verhuisde, 
nam ik enkele vierkante meters tuin in beslag 
om wat groenten te kweken. Elk jaar kwamen 
daar ettelijke centimeters bij met het afsteken 
van de graskantjes van het gazon. “Jij smokkelt 
er elk voorjaar een stuk bij!” zei de buurman.

In 1999 ging ik met pensioen. Tijdens een 
fietstocht richting Schijndel viel mijn oog op een 
tuincomplex, tegen De Geelders aan. Ik belde 
bij de eigenaar aan die zei: “Je kunt meteen 
beginnen, maar je moet wel voor mest zorgen 
en zelf water oppompen.” Het was een mooie 
plek, ik heb er lang met veel plezier getuinierd. 
Maar helaas, alles werd verkocht en ik moest 
vertrekken.
Via de bridgeclub Boxtel kwam ik in contact met 
de penningmeester van volkstuinencomplex 
Ceres. Een tuin was zo geregeld. Mest was gratis 
te bestellen en geen gezwengel aan de pomp 
meer. Elke tuin had een eigen waterkraan.

In het voorjaar is het wel even aanpoten. Hier 
bij Ceres geldt de regel dat voor half april alles 
omgespit moet zijn. Ik heb 200 vierkante meter 
grond, dus dat is nogal wat. Dan volgt het 
gesjouw met kruiwagens vol mest en dan… 
omspitten maar! 
Sociale contacten zijn heel belangrijk als je ouder 
wordt. In de groentetuin is dat geen probleem. 
Je praat met medetuinders en deelt groenten en 
fruit met buren, familie en kennissen. Zij blij, en 
ik heb een goed gevoel.

Dit alles moet wel gebeuren in goede harmonie 
met je partner. Niet dat de tuin de hele zomer 
opslokt, maar thuis moet alles ook nog verwerkt 
worden!
Dus het moet wel een hobby blijven. Als je me 
vraagt: Is tuinieren je lust en je leven? Dan zeg 
ik: Jawel, maar je moet wel maat houden, Hein!

Vrijwilligers in de 
weer voor Cello

In deze coronatijd mogen de Boxtel-Oost-
vrijwilligers niet veel leuks meer doen met 
bewoners van Cello. Maar het zijn juist de uitjes 
waar zij elke keer weer naar uitkijken. Dus 
was het zaak voor vrijwilligers om iets anders 
te verzinnen. Een van de vrijwilligers zet elke 
zondag bij Cello-Zorg aan het Zusterpad voor 
twee woongroepen een verrassing voor de deur. 
De ene keer appeltaarten, de andere keer diverse 
soorten soep, slagroomtaarten of kippenpoten, 
salades en toetjes. De bewoners waarderen het 
zeer.

Goed om te weten wat er in de wijk speelt. Ik 
wil graag dat de wijkkrant behouden blijft, ook 
voor mensen die anders niet meer weten wat er 
allemaal plaatsvindt. Zoals de seniorenkoffie in 
De Rots. Hiermee worden mensen getriggerd om 
mee te doen.
Marian van der Pasch

Ik lees het krantje van A tot Z. Heel leuk. Elke keer 
lees ik toch nog iets nieuws over de wijk.
Ria van Houtum

elke dag goed verzorgd door onze vrijwilligers 
en personeelsleden. En ook onze tuinen worden 
goed onderhouden door de vrijwilligers.

We kunnen een aantal activiteiten nog enige 
tijd niet uitvoeren. Bovendien moeten we 
gaan onderzoeken hoe we in de toekomst met 
het ‘nieuwe normaal’ uit de voeten kunnen. 
t’Omaatje is uitgesteld, educatie kan nog niet 
en ook Dagje Thuis is opgeschort. 

Ook wij gaan de 1,5 meter regels toepassen. 
Daarin zullen de bezoekers door onze 
medewerkers en vrijwilligers worden begeleid 
of posters gaan duidelijk maken hoeveel 
mensen tegelijkertijd binnen mogen en hoe 
iedereen veilig afstand kan houden.
Wij rekenen op ieders medewerking. Zo 
gauw we weer opengaan, zullen wij daarover 
publiceren.

Boxtel Oost Dag 
gaat niet door
We keken er al naar uit om in september weer een 
gezellige dag te hebben, het coronavirus heeft 
daar helaas een streep door gezet. De Boxtel 
Oost Dag was gepland op 27 september en zal 
dus geen doorgang vinden. De regering heeft 
alle evenementen tot 1 september verboden. De 
kans dat dit wordt verlengd is groot. Vandaar het 
besluit om het dit jaar over te slaan.  Laten we 
hopen dat in 2021 het weer mogelijk is om een 
Boxtel Oost Dag te organiseren. Blijf gezond en 
pas goed op jezelf en de mensen in je omgeving!
De organisatie

Nieuwe 
workshops voor 
klimaatvriendelijk 
leven
De eerste reeks klimaatworkshops ‘Praat en 
daad voor het klimaat’ in De Rots is afgerond 
en de tweede is door corona halverwege on 
hold gezet. Je kunt je nu inschrijven voor de 
volgende twee reeksen op 6 maandag- en 
woensdagavonden in september. Bij David 
Andreae, Transitie Boxtel, ttboxtel@gmail.com, 


