
          

het kloppend hart van Oost

De Beemden gaat lekker doorCreatief denken voor Oost
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Misschien denk je dat corona voor alle jongeren 
heel vervelend was en is, maar als je met Jaron 
Hoenselaars (15) en Mayck Toelen (16) praat, krijg 
je een totaal andere indruk. Ze zitten bij elkaar in 
de klas op het Baanderherencollege en zijn sinds 
anderhalf jaar bevriend. Recht uit school komen 
ze samen langs voor een interview voor deze 
krant. Veel lessen zijn online verdergegaan en de 
lessen op school zijn vaak korter geworden. Daar 
zijn ze blij om, want in de schoolbanken hangen 
is niet zo hun ding. Dit jaar doen ze allebei hun 
eindexamen en daar hebben ze helemaal zin in. 
Eindelijk kunnen ze dan zelf kiezen welke rich-
ting ze op willen. “Ik wil activiteitenbegeleider bij 
ouderen worden,” vertelt Jaron. “Daarvoor heb ik 
al wat stage kunnen lopen. Ik wil een BBL-oplei-
ding gaan doen bij het Koning Willem 1 College 
in Den Bosch. Dan kun je meteen een paar da-
gen in de week gaan werken en daarnaast naar 
school voor een opleiding.”
Mayck, daarentegen, moest nog even wach-
ten voordat hij zijn droom kan waarmaken: hij 
wil in het voetspoor van zijn vader treden en 
vrachtwagenchauffeur worden. “Tja, om de no-
dige rijbewijzen te halen, moet je eerst achttien 
zijn. Omdat ik ook graag sport en intensief met 

De omikron-variant raast maar door, ook in 
Boxtel Oost. Basisschool De Beemden heeft er 
eveneens mee te maken, maar directeur Tom 
van Esch laat zich niet uit het veld slaan. “Ook 
bij ons hebben al heel wat groepen thuisgeze-
ten. Niet zozeer vanwege het aantal besmet-
tingen, maar vooral omdat leerkrachten ziek 
thuis zitten. Het is nu heel lastig om vervangers 
te vinden. Gelukkig is ons schoolgebouw wél 
ruim opgezet en de ouders denken goed mee.” 
En de alarmerende verhalen in de media over 

Jongeren in de wijk: Jaron Hoenselaars en Mayck Toelen
Beide vrienden hebben zin in vervolgopleiding

zwemmen bezig ben geweest, ga ik eerst een 
opleiding sport en recreatie doen.” 

Jullie wonen allebei in Boxtel Oost en zijn pas 
anderhalf jaar vrienden?
“Ik ging naar de Vorsenpoel,” legt Jaron uit. 

achterstanden bij leerlingen, daar reageert hij 
relativerend op. “Natuurlijk moet je het niet ba-
gatelliseren: het heeft zéker effect. Maar ik denk 
dat het alles bij elkaar wel meevalt. In de corona-
tijd leren kinderen weer andere dingen: ze wor-
den zelfstandiger.” 

Nieuwe aanpak
Ondanks de coronaperikelen pakt de school nu 
zelfs nieuwe dingen op. “Je hebt natuurlijk nog 
andere belangrijke vakken, behalve taal en reke-

nen. Zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 
techniek, creatieve vakken, burgerschap. Door 
te werken met overkoepelende thema’s komen 
deze vakken samen aan de orde. Of een deel er-
van, afhankelijk van het thema.” En aan wat voor 
thema’s moet je dan denken? “Bijvoorbeeld: hoe 
zijn dorpen en steden opgebouwd? Welke voor-
zieningen zijn er? Als je dan kijkt naar Boxtel: wat 
voor industrieën zijn hier? Wat voor dienstverle-
ning? Waar wonen de mensen? Er komt veel bij 
kijken en zo komen er telkens andere vakken 
aan de orde. Bijvoorbeeld aardbevingen en vul-
kanen. Communicatie en media. Leerlingen vind 
het superinteressant om op deze manier bezig 
te zijn.”

Nog beter
En waar besteedt de school de NPO Gelden 
Onderwijs aan, die hebben scholen gekregen 
om de achterstanden van leerlingen weer in te 
halen? “Die gebruiken we om de achterstanden 
weg te werken, maar we gebruiken ze óók op 
een andere manier,” legt Van Esch uit. “De dingen 
die wij belangrijk vinden, daar willen we nog be-
ter in worden. Dus daar steken we ook geld in. En 
zo haal je daarmee de achterstanden ook vanzelf 
weer in.”

De cursus Creatief denken die op 2 februari zou 
starten, zoals in de vorige wijkkrant stond vermeld, 
is verplaatst naar 20 april en loopt dan tot en met 6 
juli 2022. Het is tien keer op woensdagmiddag en 
vindt plaats in het Waterschapsgebouw.  
Voor iedereen die er meer over wil weten, orga-
niseert Stichting Richter Education een informa-
tiebijeenkomst op woensdag 23 maart 2022 van 
13.00 tot 14.00 uur. Een mooie kans om vragen te 
stellen over de mogelijkheden die Leergebied® je 
kan bieden voor je persoonlijke ontwikkeling. We 
zijn op zoek naar wijkbewoners vanaf vijftien tot 
honderd jaar die in teamverband creatief willen 
meedenken in oplossingen voor belemmeringen 
in Boxtel Oost. Tijdens deze cursus word je profes-
sioneel begeleid in het onder de knie krijgen van 
deze denktechniek. Door deze denktechniek leer 
je ook vaker kansen te ontdekken in je eigen leven.

Je kunt je aanmelden voor de informatiebijeen-
komst door een e-mail te sturen aan carla.ren-
ders@richter.education of even telefonisch contact 
op te nemen met Carla Renders 06 370 32 723. De 
locatie is binnenkort bekend.

Direct inschrijven voor de cursus kan via het in-
schrijfformulier op de website: www.richter.educa-
tion/inschrijven.
We volgen de coronarichtlijnen van het RIVM.

Waar Mayck aan toevoegt: “En ik naar De Beem-
den. Pas op het Baanderherencollege hebben 
we elkaar leren kennen. Dat ging steeds beter en 
zo zijn we vrienden geworden. We werken ook 
allebei bij Het Goed.” Daar werken ze met veel 
plezier samen op de bovenverdieping. Ook gaan 

ze graag met de vrachtwagen mee om spullen 
bij mensen thuis op te halen. “Het is echt heel 
leuk werk, veel beter dan vakkenvullen in de su-
permarkt,” vindt Jaron. “Dat heb ik eerst een poos 
gedaan.”

En vrijetijd? Zwemmen of naar buiten?
“Ik heb een step en een skateboard,” vertelt Ja-
ron. “Maar dat doe ik nooit in Oost, veel te veel 
gerotzooi. Ik ga soms naar Liempde, Eindhoven 
of naar Den Bosch. Bij B-town zijn ze nu bezig om 
een skatebaan aan te leggen met wat ramps zo-
als in de skatehal in Eindhoven.” 
En zwemt Mayck nog veel? “Nee, sinds de regel-
matige sluitingen door corona, ben ik niet meer 
in het binnenbad geweest. Wel in de zomer naar 
De Langspier met vrienden.” Verder gaan ze sa-
men vaak naar B-Town, wat rondhangen, beetje 
praten, gewoon gezellig. En natuurlijk spelen ze 
ook samen computerspellen zoals: GTA en Mi-
necraft, nu iets minder omdat de eindexamens 
eraan komen. 
En nu weer aan het werk! Ze hebben nog veel 
samen te doen, deze twee vrienden uit Oost.
Wauda Maas

Heb jij ook een leuke hobby en wil je daarover 
vertellen? Laat het ons weten. Mail naar noorrei-
gersman@gmail.com

Directeur Tom van Esch



 

Wijze uit Oost: Willem Kalverda Beste inwoners van Boxtel Oost, 

Een aanpakker! 
Willem Kalverda heeft een bouwkundige ach-
tergrond en heeft een jarenlange ervaring in de 
automatisering bij meerdere zorginstellingen. 
Deze werkervaring vormt de basis van het vrij-
willigerswerk dat Willem doet voor de Stichting 
Ouderen in Regie, een organisatie die de regie 
op het gebied van wonen en zorg weer bij senio-
ren terug wil brengen. Willem is actief voor twee 
commissies van deze stichting.

Knarrenhof
Ten eerste is Willem lid van de Commissie 
Wooninitiatieven die hij ondersteunt op alle ge-
bieden die met wonen te maken hebben, met 
name voor vijftigplussers. Hij gaat bijvoorbeeld 
zoeken naar oplossingen binnen het huis als de 
bewoner wat minder valide is. “Er wonen im-
mers nog veel ouderen in eengezinswoningen,” 
aldus Willem. “Een verhuizing naar een geschik-
tere woning zou misschien een optie kunnen 
zijn, maar ik houd me bezig met mogelijkheden 
als nieuwbouw.”
Een inmiddels vrij bekend initiatief is het zoge-
naamde ‘Knarrenhof’. Dat is een vorm van wo-
nen waarvoor de gelijknamige stichting zich in 
het hele land inzet. “Het gaat hierbij om leeftijds-
bestendige bouw van woningen voor woon-

groepen die bestaan uit zelfredzame senioren,” 
legt Willem uit. “Wij onderhouden hiervoor con-
tacten met de gemeente, woningbouwvereni-
ging Joost en projectontwikkelaars.”
Ten tweede is Willem ook lid van de Commissie 
ZorgSamenBuurt Oost die vrijwilligers werft om 
onderling diensten uit te wisselen tussen de bur-
gers in Boxtel Oost in het kader van ‘buurtbewo-
ners helpen buurtbewoners’. Dat wordt gereali-
seerd door een telefoonteam waarbij Willem de 
automatisering voor zijn rekening neemt.

Meer slagkracht
Omdat men bij de Stichting Ouderen in Regie 
behoefte had aan meer slagkracht is er binnen 
de stichting de ledenorganisatie Coöperatie Ou-
deren in Regie opgericht. “Deze heeft als doel om 
ouderen te verenigen,” licht Willem toe. Bij deze 
organisatie is hij penningmeester én redacteur 
van de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt. 
Daarnaast is hij penningmeester bij de Stichting 
Seniorenvervoer Boxtel, dat is gestart vanuit de 
Coöperatie Ouderen in Regie. Inmiddels is dit 
een zelfstandige organisatie. Daarover werd in 
de vorige wijkkrant reeds bericht.

En nog meer…
Of dat allemaal nog niet genoeg is, is Willem 
ook voorzitter van de Energie Coöperatie Boxtel 
(ECB), een organisatie die actief is op het gebied 
van energieproductie en -besparing én commu-
nicatie en onderwijs hierover. “Samen met de 
gemeente Boxtel heb ik het project ‘Samen Slim 
Rijden Boxtel’ opgezet. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat er momenteel drie elektrische deelauto’s be-
schikbaar zijn.” Als ambassadeur van dit project 
werft hij leden en iedereen die lid wordt, kan ge-
bruikmaken van deze auto’s.
Tot slot is Willem ook nog secretaris van de Box-
telse afdeling van D66. Genoeg te doen dus!

www.oudereninregie.nl
www.seniorenvervoerboxtel.nl
www.ecboxtel.nl

Bart Jansen

Bericht van de wijkmakelaar: 
wijkgericht werken 

Hoe fijn woont u?  ContourdeTwern: doorgeefluik in de wijk

Wie is hij, de nieuwe imam van de Turkse moskee? 
Even voorstellen

De nieuwe imam van de Turkse moskee Mevlana is 
sinds 1 december aan het werk. Seyfullah Menteş 
is blij met zijn nieuwe plek, ook al verloopt de start 
wat trager door de coronabeperkingen.

Seyfullah Menteş (45) is afkomstig uit Adana, in 
omvang de vijfde stad van Turkije. “Ik ben ge-
trouwd en heb twee dochters, van zestien en tien 
jaar.” Inmiddels is Seyfullah al twaalf jaar imam. 
Een ‘mooie uitdaging’ vindt hij het om in het bui-
tenland te werken. “Het overkoepelend orgaan 
bepaalt waar jij naartoe gaat, waar er een imam 
wordt gevraagd.” Aanvankelijk zou Seyfullah naar 
Australië gaan, maar toen brak de corona uit en 
het land ging op slot. Na lang wachten werd be-
sloten dat het een Europees land zou worden. 
“Het werd dus Nederland. Ben ik erg blij mee. Het 
is een heel fijn land om te leven en de mensen 
hier zijn aardig.” Hij glimlacht. “Op de ambassade 
in Ankara zeiden ze: ‘Nederlanders zijn direct’.” 

Hele verandering
Helaas heeft hij Nederland nog niet goed leren 
kennen. “Door de coronabeperkingen is er een 
tijdlang veel dicht geweest en er waren geen ac-
tiviteiten. Maar ik ga alles ontdekken, samen met 
mijn gezin.” En hoe vinden zijn vrouw en dochters 
het om nu in Boxtel te wonen? “Het is een hele 
verandering voor hen. Momenteel zijn we bezig 
met het regelen van de verblijfsvergunningen en 
zodra dat rond is, dan kunnen ze naar school. Dat 

Mogelijk hebt u in Brabants Centrum gelezen 
over het onderzoek in Boxtelse wijken. Dit on-
derzoek wordt uitgevoerd door welzijnsorgani-
satie ContourdeTwern in samenwerking met de 
gemeente. Dit gebeurt momenteel al in de wijk 
Selissenwal. In de wijk Boxtel-Oost gaan we daar 
nu mee starten. Met het onderzoek willen we 
beter inzicht krijgen in wat er in een wijk speelt, 
wat de behoeften zijn van de wijkbewoners en 
welke onderwerpen prioriteit hebben. En zeker 
zo belangrijk: waar de kansen liggen. 
We vragen niet alleen wijkbewoners wat zij zelf 
van hun wijk vinden, maar we gebruiken ook in-
formatie van andere organisaties die in de wijk 
actief zijn, zoals de woonstichting, politie, GGD, 
wijkverpleging, enz. Elke wijk is anders en daar-
om gaan we dit per wijk onderzoeken. Vanuit 
de analyse van deze gegevens (de wijkanalyse) 
stellen we samen met andere organisaties die 
in de wijk actief zijn een wijkagenda op. Hierin 
staat het overzicht van acties en activiteiten die 
nodig zijn en die we samen met organisaties en 
wijkbewoners gaan oppakken. Dit noemen we 
‘wijkgericht werken’. 

Bij wijkgericht werken willen we de gemeente-
lijke taken zoveel mogelijk op wijkniveau orga-
niseren, zodat deze aansluiten op de leefwereld 
van de wijkbewoners. Dat geldt ook voor de ta-
ken en activiteiten van andere organisaties die in 
de wijk actief zijn, zowel professionals als vrijwil-
ligers.   Versterken van de samenwerking en kor-
te lijntjes tussen al die organisaties zijn daarbij 
essentieel. Ook is het belangrijk om gezamenlijk 
te zorgen dat hulpvragen integraal worden op-
gepakt en dicht bij bewoners georganiseerd zijn.

Niet alleen op het gebied van zorg en welzijn, 
maar ook in onze openbare ruimte is wijkgericht 
werken een werkwijze om in te spelen op de 
behoeften van wijkbewoners. Denk aan de tien-
tallen bewonersinitiatieven die zijn gerealiseerd 

dankzij de inzet van wijkbewoners. Ook met het 
beheer en onderhoud van de voorzieningen in 
de openbare ruimte gaan we kijken hoe we dit 
wijkgericht kunnen organiseren. Natuurlijk, we 
zitten in een lastige financiële periode en dat 
geeft weinig ruimte voor wensen. Dat neemt 
echter niet weg dat we als gemeente moeten 
bekijken of we tegelijk met het uitvoeren van 
beheer- en onderhoudsactiviteiten het ‘laag-
hangend fruit’ kunnen plukken of acute knel-
punten kunnen oplossen.

Hebt u een initiatief dat de leefbaarheid en so-
ciale binding in de wijk ten goede komt en wilt 
u samen met uw buurtgenoten een steentje bij-
dragen aan het realiseren daarvan? Leg dit initi-
atief dan voor aan de wijkmakelaar door dit aan 
te melden via: www.boxtel.nl/deel-jouw-idee-
met-de-wijkmakelaar
Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Samen be-
kijken we wat de mogelijkheden zijn.
Zoekt u informatie over gerealiseerde initiatie-
ven in Boxtel? Kijk daarvoor op: www.boxtel.nl/
bewonersinitiatieven

Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, 
Liempde en Boxtel Oost 
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl  
(0411) 655 256 of 06 377 082 43

Mijn naam is Fred van Nistelrooij en sinds febru-
ari 2021 ben ik namens de lokale politieke partij 
INbox wethouder voor onder andere verkeer en 
openbare ruimte. Dat sluit goed aan bij mijn ach-
tergrond, want ik ben begin jaren ’80 afgestudeerd 
als verkeerskundige. Nadat ik eerst voor Rijkswa-
terstaat heb gewerkt en daarna voor de Provincie 
Limburg, ben ik voor de gemeente Tilburg gaan 
werken. Naast mijn parttime-aanstelling als wet-
houder werk ik daar nog steeds één dag in de 
week.

Boxtel Oost is de grootste wijk van onze gemeen-
te. Het is er groen en er zijn veel voorzieningen. 
Eindelijk is de verbouw het winkelcentrum gestart, 
iets waar jaren over is gesproken. In aansluiting 
op de verbetering daarvan proberen we ook de 
buitenruimte op te knappen. Het fietspad langs 
het winkelcentrum wordt voorzien van asfalt; dat 
fietst een stuk plezieriger. Ook het parkeerterrein 
passen we iets aan zodat je gemakkelijker naar 
de ingang van de winkels kunt lopen. We kunnen 
het parkeerterrein niet groter maken en daarom 
hopen we dat er, onder meer door het aanleggen 
van voldoende fietsenrekken, steeds meer inwo-
ners hun dagelijkse boodschappen met de fiets 
gaan doen.

Parkeren is toch al een uitdaging in de wijk. Als 

gevolg van corona werken meer mensen thuis en 
staan auto’s langer stil. Op sommige plekken knelt 
dat met de beschikbare plaatsen; afgelopen jaren 
is hier en daar al wat aangepast. We blijven het 
goed in de gaten houden. Boxtel Oost is nu een 
aantrekkelijke wijk en dat willen we graag zo hou-
den. Zo is voldoende groen belangrijk voor een 
fijne woonomgeving, maar voldoende parkeer-
plaatsen zijn dat ook. De ruimte is schaars en dat 
levert soms lastige keuzes op.

Heel veel zaken kunt u rechtstreeks regelen via 
het gemeentehuis. En ook onze wijkmakelaar 
voor Boxtel Oost kan u vaak op weg helpen als u 
ergens mee zit (Hans Mols, H.Mols@MijnGemeen-
teDichtbij.nl). Als wijkwethouder ben ik voor u het 
aanspreekpunt als u iets van de gemeentebestuur 
wilt en via de gewone weg niet verder komt. Elke 
week heb ik op maandagmiddag een spreekuur 
voor alle inwoners. Als u daar een keer gebruik van 
wilt maken, dan kunt u een afspraak maken met 
het secretariaat op het gemeentehuis, telefoon 
0411 - 655 254. U kunt ook via de website van de 
gemeente vragen om een afspraak te maken. Typ 
dan bij ‘Ik ben op zoek naar…’ het woord ‘wethou-
dersspreekuur’ in.  

Fred van Nistelrooij 
Wijkwethouder Boxtel Oost

Samenwerken met diverse organisaties en aan-
sluiten bij bestaande activiteiten en initiatieven. 
Met de nadruk op elkaar ontmoeten en contact 
leggen. ContourdeTwern gaat de wijk Oost in. 
‘Wijkgericht werken’ heet dat. 
“We gaan zélf niets nieuws opzetten, maar we 
gaan samenwerken met organisaties en initiatie-
ven die er al zijn,” verklaart Ineke Matheeuwsen, 
buurtondersteuner van ContourdeTwern. “Daarin 
hebben we een verbindende rol. Als buurtverbin-
der dus. We willen het doorgeefluik zijn in de wijk. 
We willen zorgen voor een warme overdracht.” 
Iets nieuws opzetten is ook helemaal niet nodig, 
want er zijn al veel organisaties, initiatieven en ac-
tiviteiten in Oost. Zoals diverse beweegclubs. Of 
ZorgSamenBuurtOost. “ZorgSamenBuurtOost is 
een mooi initiatief waar vraag en aanbod samen-
komen,” zegt Matheeuwsen. “Maar je merkt dat 
mensen wel hulp aanbieden, maar hulp vrágen, 
dat vinden veel mensen lastiger. Dat merken ze 
bij ZorgSamenBuurtOost ook. Natuurlijk heeft co-
rona ook initiatieven in de weg gezeten. Maar één 
ding is wel duidelijk geworden door corona: een-
zaamheid is er onder mensen van alle leeftijden.” 

Enquête
Maar wat willen de bewoners zélf? Om dat te we-
ten te komen, wordt er eerst een bewonersenquê-
te gehouden. “We willen de betrokkenheid van de 
bewoners in kaart brengen. Wat willen mensen 
voor elkaar betekenen? We geven voortrapjes, sa-

Begin dit jaar zijn we gestart met een belevings-

onderzoek onder de bewoners van hoogbouw: op 

Hoogheem. We willen graag weten of bewoners er 

fijn wonen. Het onderzoek doen we in samenwer-

king met een externe partij. Zij hebben hiervoor 

een bepaalde methode ontwikkeld. Huurders krij-

gen zes vragen die te maken hebben met woon-

beleving, woonomgeving en de woning zelf. Zo 

vragen we bewoners om een foto te kiezen die 

past bij hoe zij zich voelen in hun woning. En we 

vragen ze om aan te geven wat ze fijn vinden aan 

hun woonomgeving en wat niet. De vragen-

men met het wijkorgaan, de wijkverpleging, Joost, 
en de gemeente. De acties die worden uitgezet, 
moeten aansluiten bij de bewoners. Want Oost 
mag meer een leefwijk worden. Nu is het nog te 
veel een woonwijk.
Matheeuwsens collega Moniek Lommen sprak al 
met dertig bewoners. “De meesten wonen al heel 
lang in Oost, zijn met pensioen en vinden het las-
tig om hun netwerk uit te breiden. En wat is er te 
doen in de wijk, en past dat wel bij mij?” 
De enquête kan via bijgaande QR-code worden 
ingevuld, maar mensen zijn ook welkom om op 
verschillende plaatsen in de wijk om daar een pa-
pieren vragenlijst in te vullen. Het overzicht van 
deze inloopmomenten staan in het andere artikel 
in deze krant. Daar kunnen ze ook hulp krijgen 
met de QR-code.  (zie rechts hiernaast)

Inloopspreekuur: het Contourtje
Als mantelzorger even je verhaal vertellen, een 
formulier waar je geen raad mee weet, of de co-
ronacrisis die je parten speelt. Er zijn genoeg re-
denen om een laagdrempelig inloopmoment 
(Contourtje) te houden waar bewoners terecht 
kunnen. Elke week is de buurtondersteuner er-
gens in de wijk te vinden om bewoners te helpen 
met allerlei vragen.  “We willen op loopafstand van 
de mensen zijn,” licht Ineke toe. “Nog laagdrempe-
liger worden.”
Elders in deze krant vindt u een overzicht met alle 

locaties en data van de Contourtjes.

heeft nu onze prioriteit. Ze hebben echt zin om 
naar school te gaan.” Omdat Seyfullah aanvanke-
lijk naar Australië zou gaan, heeft hij nog niet de 
kans gehad om de Nederlandse taal te leren*. En 
ook dat heeft zijn prioriteit. “Het is belangrijk voor 
je zelfstandigheid, zoals in de supermarkt.” Voor 
zijn werk in de moskee is daarvoor een oplos-
sing gezocht. “Op vrijdag houd ik een preek in het 
Turks en iemand vertaalt die in het Nederlands.”
 
Verbinding
Plannen voor zijn werk in Boxtel heeft hij genoeg. 
“Natuurlijk zijn er de basisdingen die ik leid. Zoals 
het gebed, religieuze huwelijken, begrafenissen, 
informatie geven aan mensen die vragen stellen 
over het geloof, de ramadan waar ik een grote rol 
in heb. Daarnaast wil ik mensen in kleine groepen 
bij elkaar brengen en ze van alles over het geloof 
leren. Ik moet nog aftasten waar behoefte aan is. 
Het is heel belangrijk dat ik jongeren de basisbe-
ginselen van het geloof overdraag. Die informa-
tie dragen zij hun hele leven met zich mee. Mijn 
vrouw heeft ook veel kennis over het geloof. Zij 
wil kinderen en pubers samen brengen en ze ken-
nis over het geloof bijbrengen.” 
Seyfullah is hoopvol gestemd over de toekomst. 
“Ik merk dat de Turkse moskee hier echt onder-
deel uitmaakt van de Nederlandse samenleving. 
Verbinding maken, dat is heel belangrijk.” 

Op tijd zijn
Diverse dingen in Nederland vallen hem op. “Het 
verkeer is hier heel gestructureerd, je kunt hier ’s 
nachts veilig een ommetje maken. En de mensen 
zijn rustig, in de supermarkten is het geen chaos.” 
En wat is erg wennen? “In Nederland moet je al-
les op afspraak doen, ook als je contact wilt met 
een overheidsinstantie. En je moet overal op tijd 
zijn.” Hij lacht. “In Turkije kun je een halfuur later 
komen dan je hebt afgesproken. Hier niet.” En wat 
hij mist? “Mijn ouders, broers en zusters. Ik kan nu 
niet meer even bij ze langs.” 
Hoelang het gezin hier blijft, dat is al duidelijk. 
,,Vijf jaar. Bij hoge uitzondering wordt het één jaar 
verlengd. Als je imam in Turkije bent, dan heb je 
de status van een ambtenaar en dan mag je zelf 
bepalen hoelang je ergens imam blijft.”

Zit u met vragen over corona, hebt u een lastige 
brief of formulier waarmee u geholpen wilt wor-
den, maakt u zich zorgen over iets in uw thuissi-
tuatie of zijn er andere vragen? Of hebt u gewoon 
even behoefte aan een praatje? Kom dan naar het 
Contourtje!
Elke week zijn Moniek Lommen of Ineke Ma-
theeuwsen, de buurtondersteuners van Contour-
deTwern, aan het rondtoeren door de wijk. Elke 
week zijn zij ergens in Boxtel Oost te vinden, op 
een locatie in de wijk. Lekker dichtbij in de wijk om 
u verder te helpen. U hoeft vooraf geen afspraak 
te maken en kunt gewoon binnenlopen. Een kop 
koffie staat natuurlijk klaar.

De komende weken is Moniek of Ineke te vinden 
op de volgende locaties:
Donderdag 24 februari
in gemeenschapshuis De Rots 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdag 3 maart 
in het BIC (bewonersinformatiecentrum) van Joost 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag 8 maart 
in de huiskamer van de Hoogheem 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdag 17 maart 
in gemeenschapshuis De Rots 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag 21 maart 
in de kinderboerderij 
van 10.00 tot 12.00 uur.
Woensdag 30 maart 
in het BIC Joost 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Wilt u in contact komen met de buurtondersteu-
ners, maar lukt het niet op deze dagen, dan kunt 
u ons bellen. Moniek Lommen 06-23370623 en 
Ineke Matheeuwsen  06-83692717.

Vult u de vragenlijst ook in? 

Als wijkbewoner in Boxtel-Oost weet u het beste 
hoe het is om te wonen en leven in Boxtel Oost. 

U kunt precies vertellen waar u als bewoner trots 
op bent, waar u verandering in wilt zien en u voelt 
goed aan wat er nodig is in Boxtel Oost.
Misschien wilt u wel iets betekenen voor de bewo-
ners in uw buurt, maar weet u niet hoe u dit moet 
aanpakken. Of misschien hebt u een idee voor ac-
tiviteit waar behoefte aan is in Boxtel-Oost. En u 
zult ook zeker een mening hebben over het grijs 
en groen in de wijk.

Al deze informatie hebben we nodig om samen 
met de wijkbewoners een wijkanalyse te maken 
van Boxtel Oost. Een analyse gemaakt met input 
van de wijkbewoners die goed kunnen uitleggen 
wat er goed gaat. Maar die ook kritisch zijn wat 
er beter kan. En wat er nog nodig is om er samen 
voor te zorgen dat het prettig wonen is voor jong 
en oud in Boxtel Oost. 

Vult u deze vragenlijst ook in?  Via de bijbehoren-
de QR-code komt u automatisch bij de vragenlijst. 

Wilt u de vragenlijst via de mail ontvangen? Stuurt 
u dan een mail naar monieklommen@contourde-
twern.nl, zodat we u de link kunnen toezenden.

Wilt u de vragenlijst samen met de buurtonder-
steuner van ContourdeTwern invullen, dan bent 
u welkom bij de verschillende inloopmomenten 
(Contourtjes) om deze vragenlijst in te vullen:

Donderdag 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur in 
De Rots (Nieuwe Nieuwstraat 7).
Dinsdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de huis-
kamer van de Hoogheem (Hoogheem 488).
Woensdag 2 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de 
kinderboerderij (Apollopad 1).
Donderdag 3 maart van 14.00 tot 16.00 uur in het 
BIC van Joost (Hoogheem 71).

We helpen u dan graag met het invullen van de 
vragenlijst. Er staat een kopje koffie klaar!

En natuurlijk kunt u ook samen met uw buren of 
uw kinderen de vragenlijst invullen als u het lastig 
vindt de vragenlijst te openen via de QR-code.

Het Contourtje: ContourdeTwern toert door Oost 

Doet u mee met deze krant?

Wilt u een stukje eigen inbreng in deze wijk? 
Vindt u het leuk om artikelen te schrijven en 
foto’s te maken voor de wijkkrant Boxtel Oost? 
Dan bent u van harte welkom om samen met 
ons deze wijkkrant te maken. We hopen dat u 
met ons meedoet! U kunt zich opgeven door 
een mailtje te sturen naar:
noorreigersman@gmail.com. Graag met de 
vermelding ‘Wijkkrant Oost’ in de onderwerp-
regel. Hartelijke groet,
de redactie
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Tiny Forest Kampini in Oost is voor iedereen 
toegankelijk. Ook al is het miniatuurbosje aan 
de Robert Schumanlaan in zijn winterse ge-
daante, toch is het ook nu de moeite waard om 
er een keer doorheen te wandelen en rond te 
kijken!

lijst is digitaal. Om ook de bewoners te bereiken 

die digitaal wat minder prettig vinden, gaan onze 

woonconsulenten Bert, Sandra en Ilke, samen met 

collega’s van het welzijnswerk, de wijk in om men-

sen te helpen bij het invullen. Hoogheem is een 

eerste stap. Daarna gaan we de vragenlijst ook ver-

sturen naar onze andere huurders. 

Hebt u vragen over het onderzoek? Neem dan ge-

rust contact met ons op. Wij zijn te bereiken op te-

lefoonnummer 088-008 1400. U kunt vragen naar 

Ilke of Sandra. 

Het wijkteam v.l.n.r.:  Opzichter Vince Verkuijlen, woonmakelaar Agim van der Linde, wijkbeheerder Pieter van den Brand, 
wijkconsulent Sandra Biemans 



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

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, 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

wiewatwaarDe Oosterhof, hoe staat het daarmee?

Kunst van dichtbij: Bas Schel

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de 
laatste stand van zaken rondom de verbou-
wing. Op dit moment is de lockdown wat ver-
soepeld en is er wat meer mogelijk. Voor ons 
winkelcentrum betekent dit dat alle winkels 
weer open zijn. 
De verbouwing tijdens fase 1 loopt enkele we-
ken vertraging op in verband met verlate leve-
ring van materialen zoals de aluminium binnen-
puien en de negatieve gevolgen van de corona, 
zoals inzet personeel.

Op dit moment lijkt het of er niet veel gebeurt, 
maar achter de schermen is men druk bezig met 
de voorbereidingen voor de werkzaamheden in 
het voormalige Aldi-pand waar de drie nieuwe 
winkelunits voor onze Dierenspeciaalzaak Box-
tel, DA Drogist van den Biggelaar en Keurslage-
rij Oosterhof komen.

Inmiddels is aan de buitenzijde aan de noord-
kant ook de fundering gelegd voor de nieuwe 
entree. De entree en passage lopen in de nieu-
we situatie dwars door het huidige pand van de 
DA Drogist en de kapsalon. Er is besloten om de 
huidige entree voorlopig nog niet af te sluiten 
omdat het in de praktijk blijkt dat openhouden 
mogelijk is. Dit is bovendien veiliger en gemak-
kelijker voor iedereen. Vooralsnog wordt deze 
oostelijke entree pas afgesloten als we starten 
met fase 3: de verbouwing aan de kant van de 
Jumbo-kant.

Het bouwteam heeft frequent overleg met aan-
nemers, ondernemers en pandeigenaren en is 
aan het kijken om de planning en fasering te 
optimaliseren. 

Wijziging Haartrend van Hees naar Hizi Hair
Wij informeren jullie meteen over de wijziging 
binnen Haartrend van Hees. Al bijna drie jaar 
geleden is deze kapsalon overgenomen, en on-
langs heeft de grote landelijke kappersketen 
Hizi Hair de kapsalon overgenomen.
Het is heel fijn om meteen te melden dat zowel 
de bedrijfsleiding als het personeel gewoon in 
deze kapsalon blijven werken.

Ons streven is om u zo min mogelijk overlast te 
laten ondervinden tijdens de verbouwing.
Wij houden jullie op de hoogte.

DA drogisterij van den Biggelaar
Oosterhof 7
5283 BV Boxtel
0411-610196
boxtel@davandenbiggelaar.nl
     

“De reis ernaartoe, is supergaaf”

Kortgeleden maakte ik kennis met Bas Schel en 
dat bracht mij weer even terug naar mijn jeugd. 
Bas heeft samen met Rico Hop een spannend 
kinderboek uitgegeven: Dwars & Co. Het zijn 
kleine, gekke wezentjes (de dwarsliggers) die bij 
het bedrijf Dwars & Co werken en maar één taak 
hebben: mensen het leven zuur maken! Rico 
heeft het verhaal geschreven, Bas tekende alle 
illustraties.

Misschien deed u dat ook toen u jong was en 
een nieuw boek kreeg: meteen kijken of er 
plaatjes of tekeningen in staan. Dat doe ik nog 
steeds voordat ik een boek ga lezen; het is een 
quilty pleasure van me.
Bas, altijd al een verwoed tekenaar, werd in 2018 
benaderd door Rico. “Hoi, ik ben Rico, ik ben een 
boek aan het schrijven en ik heb je tekeningen 
op Instagram gezien. Ik zoek een illustrator en 
dat ben jij.”

Klik
Er was direct een klik tussen de schrijver en de 
illustrator, het begin van een succesvolle crea-
tieve samenwerking. Zo werden de dwarsliggers 
op de tablet van Bas geboren. “De dwarsliggers 
zijn kleine plaaggeesten,” legt Bas uit. “In het 
boek maakt de lezer kennis met ongeveer tien 
dwarsliggers, maar in werkelijkheid zijn er on-
geveer zeven miljard, want in elke straat woont 
een groepje. En deze groepjes hebben maar één 
taak: het leven zuur maken van alle mensen die 
in die straat wonen. De dwarsliggers gaan deel 
uitmaken van de belevingswereld van elk kind 
dat het boek leest, of aan wie het wordt voorge-
lezen. Kinderen herkennen dit direct.”
In het boek zitten verschillende lagen: het is een 
boek voor kinderen die graag worden voorge-
lezen, voor weifelende lezers, voor gevorderde 
lezers en eigenlijk zullen volwassen lezers de 
streken van de dwarsliggers ook wel herkennen. 
Het is dus een genieten voor het hele gezin. Het 
grotere thema in het boek is namelijk pesten. 
De dwarsliggers ontmoeten een jongetje dat ze 
gaan helpen, een jongetje dat uiteindelijk hun 
eerste mensvriend wordt.

Gedrevenheid
Tekst en tekeningen vullen elkaar aan. Bas ziet 
de gedrevenheid in Rico en andersom. Gedre-
venheid is nodig om tot een goed resultaat te 
komen. 
“Kinderboeken maken is een doel, en de reis er-
naartoe is supergaaf”, zegt Bas lachend. “We zijn 
nu bezig aan een tweede boek. Waar dit avon-
tuur over gaat, verklap ik niet. Telkens als Rico 
een hoofdstuk afheeft, stuurt hij het naar mij en 

dan vertaal ik de tekst in illustraties. De 
planning is dat het boek medio 2022 
gereed is.

Op mijn vraag hoeveel tijd hij per dag bezig is 
met tekenen, antwoordt hij: “Gemiddeld drie tot 
vier uur per dag.” Omdat hij een iPad gebruikt, 
kan hij op elk moment en overal werken aan zijn 
illustraties voor dit volgende boek.

Droom
Dwars & Co is niet Bas’ eerste avontuur in creati-
viteit. Het is altijd een absolute droom van hem 
geweest om zelf een boek te maken met zowel 
tekst als illustraties van zijn hand. “Toen ik nog 
kind was, vertelde mijn vader ons voor het sla-
pengaan altijd het verhaal van Karel ende Ele-
gast. In 2016 en 2017 maakten wij een donkere 
periode door: mijn vader werd ernstig ziek. Toen 
dacht ik aan het verhaal dat mijn vader ons ver-
telde; dat moest in een boek bewaard blijven. 
Mijn eigen kinderen en hun neefje en nichtje 
kregen een rol in het verhaal en het werd op-
getekend in een boek met de titel ‘Karel ende 
Elegast’. We hebben mijn vader het eerste exem-
plaar in het JBZ overhandigd. Mijn vader maakte 
toen een voor hem karakteristiek gebaar.”

Ik werd even stil van dit verhaal. Een boek maken 
voor je vader in een tijd tussen hoop en vrees, 
een verhaal waar je als kind zelf blij van werd en 
dat je daarmee doorgeeft aan je eigen kinderen. 
Maar ook aan alle andere kinderen die het boek 
lezen.
Dank je wel, Bas Schel…

Corinne van der Laar

Nieuws van de kinderboerderij

De afgelopen maanden was het wat rustig in 
en om de kinderboerderij. De kippen zaten net 
als de meesten van ons opgehokt, een van de 
schapen was uit logeren en de geiten zaten in 
quarantaine. Maar daar komt verandering in. 
Sinds een aantal weken staan er twee prachtige 
Dexter-koeien in de wei en met een beetje geluk 
krijgen zij ergens in het voorjaar kalfjes. Ook een 
van onze schapen is in verwachting, dus lam-
metjes zijn ook onderweg. En om de babyboom 
compleet te maken, verwachten we ook jonge 
cavia’s. Verder zijn de kippenrennen voorzien 
van gaas en kunnen ze hier gelukkig ook buiten 
scharrelen. De komende maanden is er dus ge-
noeg te bewonderen op de kinderboerderij. 
Op naar de lente!

Kledingcontainer
Niet iedereen weet hem te vinden: op het terrein 

van De Rots, naast de poort, staat een kledingcon-

tainer. Er mogen stoffen speelgoeddieren, kleding 

en schoenen in. De helft van de opbrengst is be-

stemd voor De Rots. “We krijgen elk kwartaal een 

bedrag waar we heel blij mee zijn,” laat Bernadette 

Meijs van De Rots weten. “Alle beetje helpen.”

Da’s handig: twee 
containers voor luiers en 
incontinentiemateriaal
Sinds 1 januari staan er op het terrein van De 

Rots twee containers voor luiers en incontinentie-

materiaal. Het is voor een proefperiode van drie 

maanden. De containers worden elke dinsdag en 

vrijdag geleegd. Na sluitingstijd van De Rots is de 

dubbele toegangspoort opsloot, maar de voetgan-

gerspoort ernaast blijft open. Als er netjes wordt 

omgegaan met dit verzamelpunt, dan gaat het na 

de proefperiode door. Mogelijk komt er in de toe-

komst nog een derde container bij, afhankelijk van 

de hoeveelheid luiers en incontinentiemateriaal 

die wordt ingeleverd.

De container bij de Kindertuin in Brede School De 

Wilgenbroek is per 1 januari opgeheven.  

 


