
het kloppend hart van Oost

Liefde voor motoren En zijn motto is… Je 
moet doen wat wél kan!
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Ondernemen in coronatijd… Fred Faes

Hans van den Ekart is motorliefhebber 
in hart en nieren. “Als hobby heb ik 
altijd geknutseld en rond mijn vijftiende 
verjaardag werd ik al besmet met het 
motorvirus. Ik ben toen begonnen met het 
sleutelen aan allerhande bromfietsen en 
motoren en dat is tot de dag van vandaag 
nog steeds zo.”

De eerste motor die hij kocht, was een Honda 
CB350. Maar op een gegeven moment is hij 
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zelf motoren gaan bouwen. Daarbij begint hij 
vanaf ‘nul’, dus zonder enig onderdeel.
“Ik begin met een idee, vervolgens speur ik, vaak 
online, naar een motorblok dat ik geheel reviseer 
zodat het goed loopt. En dan ga ik alles verder 
ontwikkelen. Soms bouw ik een motor die zo 
dicht mogelijk het originele model benadert en 
soms wordt het een model volledig naar eigen 
inzicht,” legt Hans uit. “Ik werk met conventionele 
technieken, dus motoren met carburateurs en 
niet met elektronische injectie.”

Heb je een bloeiend bedrijf, en dan gooit 
de corona opeens roet in het eten. Dat 
overkomt veel mensen, en zo ook Fred 
Faes. Met zijn bedrijf Faes Entertainment: 
springkussens, oud-Hollandse spelen, 
kermisattracties, casino’s, circusartikelen 
en ga zo maar door. En dat terwijl alle 
evenementen zijn afgeblazen… 

Positief gestemd
,,Het heeft vijf maanden stilgelegen. Deze zomer 
waren er gelukkig wel evenementen, zoals in 
september bij De Rots, omdat de Boxtel Oost Dag 
niet doorging. Dat was een groots evenement 
met acht springkussens, een treintje op rails, 
draaimolen, rodeostier, popcorn, suikerspinnen 
en ijs. Heel fijn. En bij Hoogheem vanwege de 
onthulling van de nieuwe graffiti-schilderingen. 
Ja, Boxtel Oost is heel aardig voor me geweest.” 
Maar nu ligt het weer stil en Fred heeft geen 
opdrachten meer tot en met april. “Alles valt af: 
kerst, sinterklaas, carnaval. En bedrijfsfeesten met 
blackjack en roulette.” Maar tóch is hij positief 
gestemd. “’t Is wat het is. Gelukkig zijn mijn twee 
panden van mezelf en alle materialen ook. Dus ik 
heb geen dure huurcontracten. Anders hou je dit 
geen zes maanden vol. En ik ben nu zestig jaar 
– de leeftijd waarop veel mensen vroeger al met 
de VUT waren – en eet langzaam wat van mijn 

De werkdruk wordt nog hoger door de 
coronacrisis, maar deze bizarre tijden bieden 
ook nieuwe kansen, vindt Henk Verhoeven, 
directeur van basisschool De Hobbendonken. 
En die positieve instelling kenmerkt hem.

Even controleren hoe het staat met de 
luchtkwaliteit in het gebouw. “Die is goed”, 
concludeert Verhoeven. “Dat is het voordeel van 
een ouder gebouw; er komt meer frisse lucht 
binnen. Om Cruyff maar even te citeren: elk nadeel 
heb zijn voordeel.” Het gebouw biedt nog meer 
voordelen: “We hebben negen groepen en die 
komen via drie verschillende ingangen binnen. Om 
de vijf minuten laten we ze instromen. Zo komen 
de groepen niet met elkaar in aanraking. En elk 
lokaal heeft ook nog een eigen patiodeur.” 

Trots
Verhoeven is trots op ‘zijn’ school. „Voordat we 
weer opengingen, heeft de ouder van een leerling 
– hij heeft een eigen verfbedrijf – op anderhalve 
meter verfstrepen op de stoep aangebracht, in de 
kleuren van de school. We hebben geluk dat alle 
leerkrachten, en ook ouders, erg meedenken.” Toen 
de school op vrijdag 13 maart dichtging, werkte 
een aantal leerkrachten en de ICT’er van de school 
dat weekend door. “We konden die maandag 
meteen met het thuisonderwijs beginnen. Het 
weerspiegelt mijn motto: je moet doen wat wél 
kan.” Kortom, Verhoeven is tevreden over de gang 
van zaken. Ook over het ziekteverzuim. “Dat staat 
momenteel op nul.” 

Blink
Naast het slim uitvoeren van alle corona-
maatregelen is de school ook druk bezig met een 
nieuwe methode voor de zogenoemde zaakvakken: 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en 
techniek. “Deze vakken zijn helemaal met elkaar 
geïntegreerd in deze nieuwe methode – die heet 
Blink. De onderzoekende houding van kinderen 
wordt hiermee gestimuleerd. Verder moeten ze 
samenwerken en ze voeren hun opdrachten ook 
buiten school uit.” 
En hoe zit het met het aantal leerlingen van de 
school? “Tegen alle prognoses groeien we met vier 
procent.” 

pensioen op. En het scheelt dat ik nooit in een 
spiksplinternieuwe auto rijd!” 

Ritme
Faes heeft nog meer voordelen die hem wel 
behoorlijk coronabestendig maken. “Ik heb alleen 
personeel op oproepbasis. De mensen die hier 
werken, hebben het zwaar gehad in hun leven. 
Ze werken hier om weer ritme in hun leven te 
krijgen, dagbesteding dus. Zodat ze te zijner tijd 
weer een plek kunnen vinden in de maatschappij. 
Momenteel werken hier twee vrouwen. Ze zijn 
heel goed in het poetsen van de spullen. Alles 
ziet er spic en span uit.” Door corona is het nu een 
beetje anders dan normaal met het personeel. 

“De trein staat stil”

Hans laat me trots een boek zien met foto’s van 
verschillende projecten die hij in het verleden 
heeft uitgevoerd en ik moet zeggen, dat dwingt 
respect af! Over zijn vakmanschap hoeft dan ook 
geen twijfel te bestaan!
Hij last zelfs het frame van ijzeren staven en richt 
dat frame ook zelf. Ook maakt hij zo nodig zelf 
de benzinetank met de hand en dat ziet er zo 
mooi uit dat het lijkt of het uit de fabriek komt! 
Ook het bouwen van een zijspan is voor Hans 
geen probleem. “Voordat ik in dienst ging, ben 
ik opgeleid als fijnbankwerker. Als je dat goed 
beheerst, heeft metaalbewerking eigenlijk geen 
geheimen meer voor je.”

Momenteel heeft Hans maar liefst zeven 
motoren. Soms gaat er een weg, soms komt er 
een bij. Het is dus een ‘levende’ collectie. Maar 
Hans oefent zijn hobby uit zonder commercieel 
doel; het gaat om het bouwen.
Alle motoren zijn tiptop in orde, zijn allemaal 
gekeurd en verzekerd en ze worden ook allemaal 
door Hans bereden. “Ik ben lid van de ‘Motor- en 
Autoclub Zandvoort, waarmee ik soms ook ga 
racen.”

Bart Jansen

“Normaal is het bedrijf open en komen zij erbij. 
Nu maak ik het bedrijf open voor hen.” Want ook al 
heeft Fred geen opdrachten, hij gaat elke dag naar 
zijn bedrijf toe, ruimt grondig op en onderhoudt 
de spullen netjes. “Doordat ik veel opnieuw heb 
opgeborgen, kreeg ik meer ruimte. Bovendien 
ik heb een paar materialen verkocht.  Daardoor 
kon ik twee huurpanden in Haaren en Liempde 
opzeggen. Scheelt veel huur.”  
En dan is het tijd voor de foto en Fred laadt de 
locomotief op de heftruck en laat hem langzaam 
naar beneden zakken vanaf de eerste verdieping. 
“Het is wel toepasselijk,” lacht hij. “De trein staat stil.”
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Wijze uit Oost: Gina SmuldersKunst van dichtbij: Femke van de Akker   

Allerlei functies vervulde ze al bij de Boxtelse 
Handbal Vereniging, dat later HCB ging 
heten: Handbal Combinatie Boxtel. Gina 
Smulders (61) was jeugdtrainer, jeugdcoach 
en bestuurslid. “En sinds 25 jaar ben ik 
scheidsrechter.” Dat jubileum werd afgelopen 
december gevierd in het thuishonk Pius X in 
Liempde. “Was geweldig. De hele vereniging 
was aanwezig met alle toeters en bellen. En de 
kinderen hadden rode en gele kaarten waar 
ze hun herinneringen over mij op hadden 
geschreven.” 

Absoluut neutraal
Al sinds haar tiende is Gina dol op handbal 
en ze speelde ook jarenlang op hoog niveau. 
De passie voor handbal bleef en nu is ze dus 
scheidsrechter. Iets wat ze uiterst serieus neemt. 
“Ik wil absoluut neutraal zijn, dus ik kijk nooit 
op welk niveau de teams zitten die tegen elkaar 
moeten spelen.” En hoe zit het met mensen 
die een grote mond opzetten? “Ach, je mag 

best een keer uitvallen, maar respect voor de 
scheidsrechter staat bovenaan. Anders is dit 
werk niet te doen. Ik was een keer scheidsrechter 
bij een herenteam en de aanvoerder had gezegd 
dat het team geen commentaar mocht leveren 
op mijn beslissingen. Toen eentje dat wel deed, 
werd die ook meteen terechtgewezen door de 
anderen van het team. Mooi vond ik dat.” 

Oplossen als team
De opleiding is pittig. “Tien ochtenden en een 
aantal praktijklessen. Ik ben bondsscheids 
geweest en kwam in Zeeland, Limburg en hier 
overal in Brabant, maar nu ben ik alleen nog 
verenigingsscheids.” 
De allerkleinsten vanaf vijf à zes jaar vindt Gina 
het leukst om als scheidsrechter te begeleiden. 
“Je kunt ze nog veel leren. Je geeft uitleg waarom 
je iets doet en daardoor is de begeleiding totaal 
anders dan bij de andere groepen. De A-jeugd 
is ook heel leuk. Om meiden te zien groeien in 
de richting van senioren, fantastisch. De ene 
heeft meer talent dan de ander, maar je moet 
het allemaal als team oplossen en dat maakt het 
zo mooi.”

OPA
Coördinator van de Oud Papier Actie, dat is 
ze ook. “Elke vierde zaterdag van de maand 
halen we papier op in het gebied tussen de 
Europalaan, de Mozartlaan en de Taxandrialaan. 
Doen we met twee vrachtwagens. Ik maak een 
schema voor het hele jaar en dan ben je één 
keer in het jaar twee uur bezig. Valt erg mee, hè? 
Dan zorg ik altijd voor flesjes water, lichtgevende 
hesjes en de start- en eindtijden van het ophalen 
en ik voer de besprekingen van de gemeente. 
Dat gebeurt samen met andere verenigingen.”

In de wijkkrant van september heb ik de flyer over de geveltuintjes onder de aandacht gebracht, met 
daarin de mogelijkheden en regelingen voor het aanleggen van geveltuintjes op gemeentegrond. 
Geveltuintjes bevorderen de biodiversiteit en verfraaien de leefomgeving. Om verdere impulsen te 
geven aan de biodiversiteit kijkt de gemeente ook naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld door in 
nieuwe maaicontracten na te gaan waar we gazons eventueel minder of anders kunnen maaien. De 
tijd van bermen, sloten en gazons strak en kort maaien is al lang achterhaald. Beheer richt zich steeds 
meer op ecologie en biodiversiteit. 

In maart zijn wij allen door de COVID-19-crisis 
getroffen, zo ook wij als fysiotherapiepraktijk 
in Boxtel Oost. FysioBoxtel ging eind maart 
dicht voor fysieke behandelingen.

Middels beeldbellen, het maken van 
onlinefilmpjes en telefonisch advies zijn we zo 
goed mogelijk in contact gebleven met onze 
patiënten. Langzaam is er opgeschaald, met 
aanvankelijk alleen de medisch noodzakelijke 
behandelingen. We zien de impact die de 
lockdown en de gevolgen van het coronavirus 
heeft gehad op de gezondheid van patiënten. 
De corona positief geteste mensen hebben 
wisselende klachten, van milde uitingen tot grote 
gevolgen voor hun dagelijks leven. Bij mensen 
die door de lockdown niet naar buiten konden of 
durfden, is de conditie duidelijk achteruitgegaan. 
Daarnaast zien we nu veel klachten ten gevolge 
van thuiswerk. 

Samen met onze patiënten werken we 
aan het herstel. Momenteel voeren we de 
fysiotherapeutische zorg veilig uit volgens de 
voorschriften van het RIVM en onze beroeps-

13 juli 2020. Hans was die dag 66 jaar en 4 
maanden; de dag dat hij met pensioen ging.
Degenen die zo’n laatste werkdag hebben 
meegemaakt, weten het wel. Collega’s 
hebben allerlei anekdotes en herinneringen 
verzameld. Er zijn bloemen, een fles wijn 
of cadeaubon. En een officieel woord van je 
leidinggevende. En dan mag je naar huis.

Ook Hans ging naar huis, maar wel met een 
jaarcontract voor twee dagen werken per 
week op zak. Een win-winsituatie. Hans wilde 
graag lekker doorwerken en het bedrijf, de 
Vouwwagenspecialist, was blij dat hij zijn klus 
wilde afmaken. En nu is Hans bezig met het 
omschrijven en fotograferen van de artikelen die 
verkocht worden in de webshop. De twee dagen 
werden al snel vier dagen. 

“Ik voel me daar goed bij. Inmiddels ben ik ook 
de trotse opa van een kleindochter van 2,5 jaar 
en sinds kort is deze rijkdom uitgebreid met 
een kleinzoon.” Op maandag is Hans ‘oppas-opa’. 
“Heerlijk, en soms voel het als een herkansing. 
Vroeger, toen onze kinderen klein waren, werkte 
ik altijd. Nu haal ik een beetje in wat ik vroeger 
misschien wel gemist heb.”

Bericht van de wijkmakelaar 

Wat ga je doen na je pensioen? Hans van Doorn 

Oosterhof een goed koopcentrum

FysioBoxtel: klaar om u te ontvangen

“Ik wil absoluut neutraal zijn” vereniging, het KNGF. Wij zijn extra alert dat 
personen met verdenking op corona eerst 
overleggen of de afspraak op locatie kan 
doorgaan. Wanneer behandeling op locatie wordt 
afgeraden, wordt er gekeken of fysiotherapie 
op afstand via beeldbellen of per telefoon 
mogelijk is. We geven het dringend advies om 
een mondkapje te dragen bij binnenkomst. 
Wanneer patiënten in de oefenzaal apparatuur 
gebruiken, worden er plastic handschoenen 
gedragen. Daarbij is de praktijk zodanig ingericht 
dat onderling 1,5 meter afstand mogelijk is, 
dat handen kunnen worden gereinigd bij 
binnenkomst. En we zorgen voor een goede 
ventilatie. 

Wij zien dat mensen hun behandeling uitstellen 
uit angst voor besmetting. Als een klacht langere 
tijd aanwezig is, duurt het behandeltraject vaak 
ook langer. We willen hun adviseren om dit 
niet te doen om verergering van de klachten te 
voorkomen. Wij doen er alles aan om besmetting 
te voorkomen, juist omdat wij ons realiseren 
dat we met een kwetsbare groep mensen 
werken. Een fysiotherapeut valt niet onder een 
contactberoep, maar is een zorgberoep. Dat 
houdt in dat wij bijvoorbeeld gebruikmaken van 
medisch goedgekeurde beschermingsmiddelen, 
maar ook dat wij bij lichte symptomen direct 
mogen testen. 

Wij zijn er klaar voor om u te ontvangen en te 
helpen bij uw klachten. Onze praktijk bevindt 
zich in de Nieuwe Nieuwstraat 3 te Boxtel 
(tussen De Rots en Cello Dagcentrum de Werf). 
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via het 
telefoonnummer: 0411-674811 of een mail 
sturen naar info@fysioboxtel.nl 

Voor het eerst sinds de coronacrisis voer ik 
voor deze wijkkrant geen face-to-facegesprek. 
Ik heb een telefonisch interview met Femke 
van de Akker. Onderwerp: unieke objecten 

van keramiek. Want dat is wat Femke maakt.

“Met mijn handen in de klei, dat is een fijn 
gevoel. Lekker bezig zijn en iets laten ontstaan.” 
Zo verwoordt Femke haar bezigheden. “Je bent 
dan bezig met de vier elementen, lucht, aarde, 
water en vuur en die creëer ik tot iets blijvends.” 
Het enthousiasme en de vrolijke stem van Femke 
geven me het gevoel dat ik haar al jaren ken. 
Reden om te vragen wie Femke is en hoe zij ertoe 
gekomen is om met keramiek te gaan werken. 
Ze is nog niet zo lang bezig. “Maar ik heb wel 
een creatieve opleiding gevolgd. Tijdens mijn 
opleiding aan het SintLucas heb ik onder 
andere kennisgemaakt met werken met klei. 
Maar eigenlijk heeft pottenbakken en het 
creëren van vormen met een draaischijf me 
altijd aangetrokken. Na het behalen van mijn 
diploma in 2011 heb ik eerst een aantal jaren 
gewerkt en daarna een wereldreis van anderhalf 
jaar gemaakt. Een geweldige tijd waarin ik veel 
inspiratie heb opgedaan. En eenmaal weer terug 
in Boxtel dacht ik bij mezelf waarom doe ik er 
niets mee?”

Experimenteren
Leren werken met een draaischijf, dat was 
Femkes eerste doel. Binnen Boxtel gezocht naar 
een cursus, maar dat bleek gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. De cursus sloot niet helemaal aan 
bij haar verwachtingen, maar bij de pakken 
neerzitten is niets voor Femke. Ze vond al snel 
filmpjes op YouTube en Instagram die haarscherp 
uitleg gaven over de beginstelen van het 
pottenbakken. Helaas niet met draaischijf.

Femke ging experimenteren met een blok klei en 
vond bij de groothandel veel antwoorden op haar 
vragen over materiaal, attributen, verven, email, 
enzovoort. In het begin maakte ze voornamelijk 
bordjes, kandelaartjes en vazen die in de loop der 
tijd steeds verder werden uitgewerkt. 

Kevers
Sinds september maakt Femke kevers als 
interieurdecoratie. Deze kevers hangen aan de 
muur, alleen of in een groepje om een statement 
te maken. Inspiratie hiervoor heeft zij opgedaan 
tijdens haar reis, tijdens het lopen in de jungle en 
het doorkruisen van weidse landschappen. Waar 
ze kleuren en vormen observeerde. “De natuur is 
de ultieme vorm van inspiratie.”
Femke gidst me via de telefoon naar haar site 
(www.esty.com/NL/shop/studiofem) waar op een 
twintigtal foto’s de kevers en motten in al hun 
pracht te zien zijn. “Ik heb ze allemaal met de hand 
geboetseerd. Dan volgt het proces van bakken. 
Daarna worden ze beschilderd met glazuur, 
gevolgd door weer een bakproces. Soms worden 
de kevers gedecoreerd met parelmoerglans of 
24-karaats goud en dan worden ze voor de derde 
keer gebakken. Het hele proces duurt 35 tot 40 
dagen en het is iedere keer weer een feestje om 
de oven open te trekken.”

Verliefd
Uit de enthousiaste reacties die ze krijgt, merkt ze 
ook anderen verliefd worden op haar kevers en 
graag zo’n unieke decoratie aan de wand willen. 
“Gemiddeld ben ik drie tot vier avonden in de 
week met klei bezig. En dan wel heel fanatiek, 
hoor. Het lukt niet altijd, dan eindig je de avond 
met hetzelfde blok klei waarmee je begon. Na een 
hele dag werken geeft het me veel ontspanning 
en ben ik telkens weer verrast over het resultaat: 
de zichtbare vorm van mijn inspiratie, het idee dat 
er hiervan maar één exemplaar is”.

Door gazons vijf tot zeven keer per jaar te maaien 
en het maaisel te ruimen, verschralen we de 
bodem en ontwikkelt zich op den duur een 
bloemrijk gazon met bloeiende soorten. Deze 
trekken veel verschillende insecten aan, die 
op hun beurt weer vogels aantrekken. Gazons 
in speeltuinen, smalle stroken en recreatieve 
locaties blijft de gemeente (afhankelijk van het 
weer) wekelijks maaien. Het handmatig maaien 
rond bomen en obstakels gebeurt respectievelijk 
één keer en circa vijf keer per jaar. Sommige 
bewoners ervaren dit misschien als rommelig, 
maar er zit dus een duidelijke gedachte achter.

Daarnaast is de gemeente afgelopen jaar gestart 
met het inzaaien van bloemenstroken op 
gemeentelijke gazons op een dertigtal locaties. 
Natuurlijk, smaken verschillen, maar we hebben 
overwegend positieve reacties ontvangen en 
dat stimuleert ons om dit verder uit te breiden. 
Zo hebben bewoners in de afgelopen zomer 
via de gemeentelijke website nieuwe locaties 
kunnen aandragen. Momenteel bekijken we in of 
deze locaties geschikt zijn, zodat we begin 2021 
de betreffende percelen kunnen bewerken en 
inzaaien.

Ook bij nieuwe plannen en herinrichtingen 
gaat men steeds meer over op het zaaien van 
bloemrijke grasmengsels in de bermen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld grasmengsels waarvan 
de bloemsoorten de natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups aantrekken. Hiermee 
bestrijden we de rups op een natuurlijke manier. 

Goed nieuws over de renovatie van het 
winkelcentrum. Na twintig jaar touwtrekken 
over vergroting, verbouwing, aanpassing, etc. 
ligt er nu een plan klaar dat de goedkeuring heeft 
van de Vereniging van Eigenaren, ondernemers 
en gemeente Boxtel.
In dit plan is gekozen voor ontwikkeling 
binnen de huidige muren van winkelcentrum 
Oosterhof. Deze renovatie past binnen het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
is ingediend. Start van de renovatie zal 

plaatsvinden in het eerste kwartaal 2021. 

Hobby’s
Daarnaast is Hans een verwoed (amateur-)
fotograaf. Op vrijwillige basis is hij oproepbaar 
bij het Brabants Centrum om foto’s te maken. “En 
van het een val je in het andere. Ik ben ook de vaste 
fotograaf bij Podium Boxtel; sinds twee jaar maak 
ik foto’s tijdens de voorstellingen. Verder ben ik 
gevraagd door het BOXtheater, maar in deze 
coronatijd zijn er weinig activiteiten geweest. 
En sinds een jaar of vijf leg ik de zittingsavonden 
van De Ploegers in Liempde vast. O ja, ik ben ook 
gevraagd bij de toneelvereniging in Vught om te 
fotograferen tijdens de voorstellingen, maar dat 
ligt nu ook even stil.” Maar er is nog meer… “Ik 
timmer graag en heb mijn garage omgebouwd 
tot timmerwerkplaats. Ik maak meubels voor 
mijn dochters en een poppenhuis voor mijn 
kleindochter. Fijn dat ik daar nu tijd voor heb.”

Wat een actieve man, en alles in goede balans. 
Hij werkt door: “Want dat doe ik graag”. In de 
fotografie kan hij zich helemaal verliezen: “Kijk 
door de lens en je komt in een andere wereld”.  
En wat betreft het timmeren: “Bedenk het, creëer 
het en maak er iemand blij mee”.
Hij is met pensioen, maar ik krijg de indruk dat 
ik hem niet blij zou maken met een geranium.
Corinne van der Laar

Waar mogelijk proberen we te kiezen voor maaien 
en ruimen, in plaats van klepelen. Klepelen is een 
vorm van maaien waarbij de vegetatie min of 
meer wordt stukgeslagen en al het maaisel blijft 
liggen. Door maaisel te ruimen verschralen we de 
bodem, waardoor andere soorten dan grassen de 
kans krijgen om te groeien. 

Ecologisch beheer en biodiversiteit is natuurlijk 
niet alleen een zaak van de gemeente. Daar kan 
iedereen aan bijdragen! Zo heeft de gemeente 
de intentie om begin volgend jaar duizend zakjes 
met een bloemenmengsel beschikbaar te stellen. 
Hiermee kunnen inwoners uit Boxtel zelf circa 
tien vierkante meter inzaaien in eigen tuin.

Hebt u 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 één 
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 Lennisheuvel, 
Liempde en Boxtel Oost: 
Email: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl  
Telnr. (0411) 655 256 of 06 377 082 43

Op dit moment vinden de voorbereidingen al 
plaats: asbestcontrole en diverse boringen in 
en rond het winkelcentrum om funderingen 
te checken. Kortom, wij kijken uit naar de 
verbouwing en kunnen niet wachten op 
het moment van de opening van een nieuw 
Oosterhof.
 
In het winkelcentrum doen we ons best om 
alle noodzakelijke coronamaatregelen na te 
leven. Op diverse plekken in het winkelcentrum 
staan zuilen om handen te desinfecteren, ook 

in alle winkels is dit geregeld. Kuchschermen, 
markering om afstand te bewaren, deurbeleid 
– het is allemaal van toepassing. Ook is 
aangegeven dat het dragen van mondkapjes 
een dringend advies is. We moeten met zijn 
allen de maatregelen toepassen, hoe vervelend 
het soms ook is.

Vanwege corona kan de maandelijkse 
prijsexplosie niet plaatsvinden. We gaan hiervoor 
wel een nieuwe leuke actie opzetten, waar 
veel klanten van Oosterhof wederom mooie 

pakketten met waardebonnen van alle winkels 
op Oosterhof kunnen winnen. Houd daarom 
de Facebookpagina van Oosterhof in de gaten. 
Daarop zal worden aangegeven hoe men kans 
maakt op een van de waardebonnenpakketten.
 
Binnenkort gaan we het winkelcentrum weer 
in de decembersfeer brengen; de feestmaand 
zit eraan te komen. Een vreemde maand in een 
vreemd jaar voor iedereen.
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Nieuwbouwcomplex Albinonistraat
Op 7 september presenteerden wij het definitieve 
ontwerp van het appartementencomplex dat 
wij gaan bouwen op de Albinonistraat, aan 
de buurt. Niet alle omwonenden reageerden 
positief en dit snappen we. In Boxtel zijn 
nieuwbouwlocaties echter schaars, terwijl de 
vraag naar sociale huurwoningen des te meer 
aanwezig is. Daarom hebben we in samenspraak 
met de gemeente Boxtel gekozen voor dit plan. 

In gesprek met de buurt
Om de gevolgen voor de omwonenden beperkt 
te houden zijn we in juni de wijk in gegaan en 
hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd. 
Met de input die we toen ophaalden, pasten 
we het ontwerp opnieuw aan. Het gebouw 
werd compacter, de balkons kleiner en we 
verwijderden een eerder ingetekende luifel op 
de bovenste verdieping. Hiermee creëren we zo 
min mogelijk schaduw en behouden we zoveel 
mogelijk privacy. Kleinere balkons nodigen 
namelijk minder uit om er met meerdere mensen 
op te staan, waardoor er minder inkijk is.

Het ontwerp
Het complex van vier woonlagen biedt ruimte 
voor 28 levensloopbestendige appartementen 
voor één- en tweepersoonshuishoudens. Er zijn 
twee types appartementen ingetekend, beiden 
circa 60 vierkante meter groot. Type A heeft 
één slaapkamer, type B twee. Beide types zijn 
levensloopbestendig en krijgen een huurprijs 
onder de € 619,01. Om zoveel mogelijk privacy 
en het groene karakter van de wijk te behouden, 
laten we zoveel mogelijk bomen staan. 

Hoe verder
De vervolgstap is het uitwerken van het 
bestemmingsplan. Zodra dit is afgerond gaat de 
gemeente Boxtel samen met de omwonenden 
aan de slag met de invulling van de openbare 
ruimte rondom het complex.

Hulp bieden aan hulpdienst ZSBO?

Een telefonische hulpdienst, dat heeft Boxtel 
Oost al enkele jaren (06 30223424). Z(org)
S(amen)B(uurt) O(ost) helpt iedereen in Oost, 
die dat om wat voor reden dan ook even nodig 
heeft. Uit onze ‘voorraad’ vrijwilligers zoeken 
wij degene die u het gemakkelijkst van dienst 
kan zijn. Men kan de ZSBO raadplegen voor 
kleine, direct noodzakelijke klusjes, zoals het 
vervangen van een deurslot of lamp als een 
beroeps niet snel te krijgen is. Of voor vervoer 
naar arts of ziekenhuis als de vaste vervoerder, 
beroeps of familie, is uitgevallen dan wel voor 
hulp bij belastingproblemen, et cetera.
Daarnaast zijn er in de loop der jaren ook wat 
vaste activiteiten ontstaan, die nu even stilliggen 
vanwege corona. Een fietsclubje dat om de 
twee weken op donderdag om halftien vertrekt 
voor een tocht van circa dertig kilometer met 
onderweg een koffiestop. En een koffieochtend 
één keer per maand in De Rots waar men tegen 
een gering bedrag gezellig met andere Oost-
bewoners kan bijkletsen. 

In deze vreemde tijden zijn echter andere 
behoeftes ontstaan. Zo blijken mantelzorgers 
nog vaker in de knel te komen omdat ze meer 
dan anders zorg moeten dragen. Er is ons 
gevraagd of wij mensen kunnen vinden die 
één keer per week of per twee weken deze 
zwaarbelaste zorgers kunnen ontlasten door 
hen een paar uurtjes te vervangen. Het betreft 
zeker geen persoonlijke verzorging, maar 
bijvoorbeeld wat praten of een spelletje doen.
Verder doen wij een oproep aan alle bewoners 
van de wijk, jong én oud, om zich bij ZSBO te 
melden als vrijwilliger. Door het klimmen der 
jaren merkt onze groep dat dit ongemakken 
met zich meebrengt. Enige verjonging is zeer 
welkom!
06 30223424 (voor hulp en aanmeldingen)

Ik dank Femke voor het gesprek en kijk naar de 
lege muur tegenover me. Toch wel een idee…
Corinne van der Laar
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar

900 boompjes op een oppervlakte van 300 
vierkante meter. De eerste Tiny Forest van Boxtel, 
aan de Robert Schumanlaan in Oost, is een feit. 
En hij heet… Kampini.

Het is 30 oktober. Zittend op dikke boomstammen 
luisteren leerlingen uit groep 6 van basisschool 
de Vorsenpoel in het ‘buitenlokaal’ van de Tiny 
Forest naar de instructies van Tim Boesten van 
groenbedrijf Iverde en landelijk coördinator van 
Tiny Forests. “Zo moeten jullie planten: de lengte 
van anderhalve schoen tussen de boompjes 
aanhouden. Ze komen dus dicht bij elkaar te 
staan, lekker knus. Dat moet ook, want het wordt 
een echte jungle.” Nadat de kinderen hebben 
geraden hoeveel boompjes er in de Tiny Forest 
konden – “Wát, nóg meer dan 500?” –  gaan ze 
aan de slag. Samen met initiatiefnemers Mirjam 
Bemelmans, Mirjam Henken en Christine Reeders 
van duurzaamheidsorganisatie Transition Boxtel. 
“Eigenlijk is het allemaal begonnen toen de 
witte paardenkastanje bij De Rechter omgehakt 
moest worden omdat hij ziek was en gevaar 
opleverde,” vertelt Mirjam Bemelmans. “Toen zei 
ik meteen dat we hem moesten vervangen voor 
1000 nieuwe bomen. En een Tiny Forest gaat tot 
1200 bomen.” Samen met Mirjam Henken plant 
ze een nieuwe paardenkastanje in Kampini. 
Ergens in het midden. 

Plantmethode uit India
Het is een project van gezamenlijke krachten. 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Beste bewoners van Boxtel Oost,

Kampini, de kleine jungle

Mijn naam is Theo Kurstjens en sinds 
2013 ben ik als vrijwilliger werkzaam bij 
gemeenschapshuis De Rots.

“Kinderen van de Maremak en van de Kindertuin 
hebben eerder trouwens ook al meegeholpen, 
met ontwerpen”, legt Silvo Steenkamer uit, 
directeur van de Vorsenpoel. “En de leerlingen 
van andere scholen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom om hier van alles te leren. Het 
is van iedereen.” Ook Daniek Bosch van de 
natuurorganisatie IVN is erbij om de leerlingen 
te assisteren, evenals mensen van de gemeente. 
Terwijl Daniek rondloopt, legt ze uit hoe de 
Tiny Forest eigenlijk is ontstaan. “Het is een 
plantmethode die via India uit Japan komt. 
Je graaft de grond een meter af, zorgt dat die 
gevuld wordt met bosgrond, stro en stalmest 
zodat de boompjes een goede start krijgen. 
De oudste Tiny Forest van Nederland staat in 
Zaandam en die is nu vijf jaar en de bomen zijn 
al zo’n drie tot vier meter hoog. De biodiversiteit 
en het bodemleven van dat Zaanse minibosje 
zijn al even goed als die van het naburige bos.” 

Mini Kampina
Leerling Thijm van de Ven is ook druk bezig 
met planten. Hij is de bedenker van de naam 
Kampini. “Mijn vader gaat vaak fotograferen in 
de Kampina. Boxtel heeft al een Kampina en 
nu ook een minibos. Zo kwam ik op Kampini.” 
Sophie Vugs zet intussen haar derde boompje 
in de grond. “Ik had niet gedacht dat er 900 in 
zo’n klein gebied konden. Ik dacht zo’n achttien 
bomen.”

Mijn naam is Mohamed 
Oueqqas, 28 jaar en woon-
achtig in Veghel. Ik ben 

als sport- en bewegingscoördinator 
afgestudeerd en ben onlangs begonnen 
met een leuke nieuwe uitdaging: werken bij 
Buurtsport Boxtel. Het is bekend terrein voor 
mij omdat ik tijdens mijn studie ook stage heb 
gelopen bij BSB (Brede Scholen Boxtel). Verder 
werk ik ook nog als beweegspecialist bij BSO 
Eigenwijze in Engelen (via BeweegBuro). 

Na de herfstvakantie ben ik begonnen bij BSB 
waar ik vol sportieve energie ben gestart. Ik vond 
mijn eerste werkdag superleuk. Ik ga de rest van 
het schooljaar in de ochtenden lesgeven op 
De Tijvert aan basisschool St. Theresia en in de 
middagen aan de Molenwijkschool, ook op De 
Tijvert. Om de dag helemaal goed en sportief af 
te sluiten eindig ik op de Naschoolse Sport in de 
gymzalen van de Wilgenbroek. Waar ik samen 
met een aantal stagiair(e)s zorg dat alles in 
goede banen verloopt tijdens 
de naschoolse sport.

Mijn naam is Dymphy 
Soeterings, ik ben 30 jaar 
en sinds kort werkzaam 
voor Buurtsport Boxtel. Ik 
ga verschillende gymlessen 
verzorgen op verschillende bassischolen, 
stagiair(e)s begeleiden in verschillende 
projecten en tijdens evenementen. En dit jaar 
ga ik de koningsspelen organiseren voor alle 
brede scholen in Boxtel. 
In 2015 heb ik mijn afstudeerstage voor de 
opleiding Sportkunde afgerond bij Buurtsport 
Boxtel. Daarna ben ik 4 jaar werkzaam geweest 
bij de IJzeren Man in Vught als leidinggevende 
van het Strandbad en vervolgens ben ik 2,5 jaar 
werkzaam geweest in het managementteam 
van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De 
sportsector miste ik ontzettend, vandaar de 
terugkeer. 
Ik heb er heel veel zin in om team Buurtsport/
BSB te gaan versterken.  

Maartje werkt graag door
Gelukkig kan Cello-medewerkster Maartje 
Bodelier (32) gewoon doorwerken op de 
kinderboerderij. Corona of niet, de zorg voor 
dieren gaat natuurlijk gewoon door. “Ik verzorg 
de dieren, vooral de landbouwdieren, zoals de 
twee shetlanders. Verder maak ik de stallen 
schoon en de stoepen.” En dat doet ze al 9,5 
jaar. “Erg leuk, ik wil hier nooit meer weg! Ik hou 
veel van dieren en deze locatie is ook erg fijn: 
midden in de wijk.” Als bezoekers om informatie 
over de dieren vragen, dan geeft Maartje die 
graag. “Wat de dieren nodig hebben, hoe je ze 
moet verzorgen. Leuk om te doen.” 

We gaan even terug in de tijd en komen bij de 
jaren 1975, 1976 en 1977. In die jaren waren 
er in De Rots gezellige discoavonden en te 
gekke carnavalsmiddagen met Disco Paniek. 
Om die tijd te laten herleven, wil ik een soort 
reünie organiseren waarbij foto’s, films of 
andere kostbare herinneringen te zien zijn.
Kijk eens op de zolder of in uw archief. 
Misschien hebt u wat materiaal liggen waar 
ik een kopie van mag maken. Als u iemand 
kent die toentertijd actief was in De Rots, dan 
is die informatie ook welkom.
Gemeenschapshuis De Rots is nog steeds een 
mooie locatie om medio 2021 een reünie te 
organiseren met vinylplaatjes en muziek uit 
de jaren 1975, 1976 en 1977!
Hopende op een enorme aanlevering van 
materiaal.

In afwachting van uw reactie,
Theo Kurstjens
06 40573365 

Corona of niet, de dieren op de kinderboerderij 
krijgen keurig op tijd hun natje en hun droogje. 
“De vrijwilligers zetten zich enorm in,” vertelt 
beheerder Maria Jeurissen. “We proberen nu 

wel nieuwe combinaties te maken met de 
weekendvrijwilligers. Zodat zij ook weer 

andere mensen zien, want vaak zijn 
het vaste koppels die in de weekends 

schoonmaken en de dieren voeren. En twee 
mensen uit twee verschillende huishoudens, 
dat mag.” 

De kinderboerderij was tot 4 november beperkt 
open: dertig mensen inclusief de medewerkers 
mochten tegelijk op het terrein zijn en dat werd 
geregeld door het nummertjessysteem bij de 

poort. Het publiek werd in goede banen geleid 
via looproutes en kon in de nieuwe schuur aan 
tafeltjes zitten. Er werd geen koffie en thee 
geschonken. En de huiskamer was gesloten. Op 
4 november ging de kinderboerderij helemaal 
dicht. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant 
was de kinderboerderij nog gesloten.

Nu de kinderboerderij helemaal dicht is (bij 
het ter perse gaan van deze wijkkrant was de 
kinderboerderij gesloten, red.), kan ze haar werk 
wel wat gemakkelijker doen. “Je moet anderhalve 
meter afstand houden van elkaar, maar ook van 
de bezoekers toen de boerderij nog open was – 
en intussen je werk doen. Dat maakte het werk 
lastiger.” En wat vindt Maartje nu het allerfijnst 
van haar werk? “Dieren geven me rust.”

Kinderboerderij achter de coronaschermen


