
het kloppend hart van Oost

Oosterhof: een goed koop centrum
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Er gaat wat gebeuren bij de retentievijver…MuziTaal: cultuureducatie voor alle kinderen

Jong talent Madée Sebregts: 
creatieve duizendpoot

Hij zit niet stil: ook in Boxtel Oost is cultuurver-
binder Romijn Conen druk bezig. Uit de romp-
slomp rondom het beeld Het Gesprek komt 
uiteindelijk toch iets moois voort. “De gemeente 
heeft samen met het wijkorgaan Oost gekeken 
waar we iets nieuws kunnen ontwikkelen: bij 
de retentievijver aan de Hendrik Verheeslaan”, 
legt Romijn uit. “Een mooie plek om iets neer 
te zetten. Het moet een community-artproject 
worden, dat iets moet losmaken bij mensen die 
zich op die plek bevinden. Dus kunstenaars wor-
den erbij betrokken, en/of ontwerpers, dansers, 
noem maar op. Maar ook mensen uit de wijk die 
creatief zijn. En jongeren. Hoe meer mensen, hoe 
beter. Maar jongeren uit de leeftijd van twaalf tot 
zestien jaar hiervoor interesseren, is lastig. Dat 
lukt wel met kinderen uit de laatste twee groe-
pen van de basisschool   – en die komen weer 
vanzelf in die leeftijdsklasse van twaalf tot zes-
tien jaar.”
Het is nog niet duidelijk hoe het community-art-
project eruit gaan zien. Romijn denkt aan een zit-

In de laatste week van de zomervakantie orga-
niseerde Brede Scholen Boxtel samen met Cul-
tuurBox de MuziTaal week. Een week vol taal en 
muziek voor kinderen uit minder draagkrach-
tige gezinnen. De week was een creatieve reac-
tie op de zomerschool, die door tijdgebrek niet 
van de grond kon komen. CultuurBox biedt de 
kinderen nu een vervolg aan in een naschools 
traject. Er is plaats voor nieuwe kinderen.

Muziek maken, dansen of jezelf op een andere 
manier uitdrukken. Dat is allemaal erg belang-
rijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinde-
ren leren daardoor cognitieve vaardigheden 
aan zoals waarnemen, verbeelden, analyseren 
en werken aan de ontwikkeling van hun zelf-
bewustzijn. Daarnaast kan het een bijdrage 
leveren aan taalontwikkeling. Zo kan dans bij-
voorbeeld ingezet worden om het alfabet te 
leren, namelijk door letters te vormen met het 
lichaam. 

Afgelopen december was een belangrijke 
maand voor winkelcentrum Oosterhof. Op 
10 december was er een informatiemiddag/
avond voor alle belangstellenden. Deze mid-
dag/avond werd goed bezocht door omwo-
nenden, winkeliers, pandeigenaren, mensen 
van de pers, projectontwikkelaar en diverse 
mensen van de gemeente, onder wie wethou-
der Eric van den Broek. Positief vertrouwen 
werd uitgesproken door het merendeel van de 
aanwezigen. “Het is nu of nooit,” liet Van den 
Broek weten.
Een week later werd de koopovereenkomst van 
de grondoverdracht getekend door Van den 
Broek en projectontwikkelaar Hurks. Een zeer 
belangrijke stap die nodig is om winkelcentrum 

Madée Sebregts is pas tien jaar, maar kan al te-
kenen als de beste. Soepel en vlot tekent ze por-
tretten van haar vriendinnen, hele stripverhalen, 
wolven, huizen en zelfbedachte portretten en 
mensfiguurtjes. Vaak in de zogenoemde ‘Man-
ga’-stijl – de Japanse variant van de stripteke-
ning. “Het is altijd al een hobby van me geweest,” 
vertelt Madée. “Ik kijk filmpjes om ideeën op te 
doen, en gelukkig heb ik wel veel fantasie.” En 
dat blijkt inderdaad uit haar vele en gevarieerde 
werkstukken, waaronder ook fraaie kijkdozen, 
posters, boekjes. Vaak met de balpen getekend, 
dus corrigeren is er niet bij. “Nee, maar als ik een 
verkeerde lijn zet, bijvoorbeeld op de jurk van 
een meisje dat ik teken, dan maak ik er een pa-
troon van. Het is altijd op te lossen.” 

Gouden Eeuw
Madée zit op De Spelelier en daar is ze nu be-

zig met het Leonardo da Vinci-project. „Het is de 
opdracht dat je bedenkt wat Leonardo da Vinci 
gedaan zou hebben als hij nu had geleefd,” legt 
Madée uit. „Ik heb een achtbaan gemaakt waarin 
je energie opwekt voor huizen. Zulke projecten 
vind ik ook erg leuk om te doen.” Madée heeft 
al bedacht wat ze later wil gaan doen: architect, 
striptekenaar, verhalenschrijver, filmmaker, inte-
rieurontwerper, rondleidingen geven en wassen-
beelden maken. „Ik hou ook erg van geschiede-
nis en vind het leuk om mensen met kleding uit 
bijvoorbeeld de Gouden Eeuw te tekenen.”
Eén ding is zeker: Madée blinkt uit in tekenen, 
knutselen en originele dingen bedenken en uit-
voeren. „Ik heb net verf van uienschil gemaakt. 
Dat hoorde ook bij een project van school. Ik heb 
er een oog mee getekend. Ja, met een traan.”

object, misschien een boom, wellicht een lange 
bank, of meerdere banken. Mogelijk van moza-
iek, of iets met graffiti. Kortom, het kan nog alle 
kanten uit. Een aantal groepen is al benaderd. 
“Zoals gezegd is het moeilijk om jongeren mee 
te krijgen,” geeft Romijn toe. “Dus je hebt een 
aantal ‘vooroplopers’ nodig.” 
Romijn werkt voor dit project samen met wijk-
makelaar Hans Mols, Jongerenwerk, Buurtsport 
en Stichting Brede Scholen Boxtel. “Het is be-
langrijk om dit breed op te pakken.”

Oosterhof te renoveren en uit te breiden.
Van onze klanten krijgen we veel positieve 
reacties. “Wanneer gaan we beginnen en wan-
neer is de verbouwing klaar?” zijn veel gehoor-
de vragen. Het leeft enorm bij de bezoekers 
van ‘hun’ winkelcentrum Oosterhof. 
Niet alleen de lokale kranten Brabants Cen-
trum, Mooi Boxtel, maar ook de regionale 
krant Brabants Dagblad heeft veel aandacht 
besteed aan positieve berichtgeving over de 
verbouwing van het winkelcentrum.
Het vervolgtraject zien we met veel vertrou-
wen tegemoet.

Winkeliers Oosterhof

Helaas kunnen niet alle ouders zich danslessen 
of muzieklessen voor hun kind veroorloven. 
Voor deze gezinnen is er MuziTaal. Vanuit de 
zogenaamde Klijnsma-gelden laat CultuurBox 
kinderen kennismaken met verschillende cul-
turele workshops zoals zingen, breakdancen, 
samba-percussie, op P-bones spelen en the-
aterspel. Zodat ze hun talenten ten volle tot 
uitdrukking kunnen laten komen. Vervolgens 
krijgen ze een mogelijkheid om les te nemen 
bij de diverse lokale aanbieders. 

Wilt u meer informatie over MuziTaal voor 
uw kind? Neem dan contact op via info@cul-
tuurbox.eu Neem ook eens een kijkje op het 
officiële – door de gemeente ingestelde – Mu-
ziekloket van CultuurBox, voor financiële on-
dersteuning bij muziekles: www.cultuurbox.
eu/muziekloket
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Cadeau

voor de wijk
100

jaar

Heeft

uw wijk behoefte aan een 

extra speelplek? Een kleurrijke 

muurschildering? Een mooie boom voor 

het gebouw? Een houten bank waar 

buurtgenoten elkaar kunnen treffen? Of….? 

Belangrijk is dat het idee door 

de buurt moet worden gedragen. 

Stuur uw idee vóór 1 april naar 

100jaar@sintjoseph.nl of bel 

(0411) 659 100. Dit jaar viert St. Joseph haar 100-jarig jubileum. 

Dat vieren we met allerlei activiteiten. Naast een taart 

voor elke huurder willen we in elke wijk waar wij actief 

zijn – Breukelen, Centrum, In Goede Aarde, Oost, Selissen-

Munsel, Selissenwal, Liempde, Lennisheuvel, Haaren – 

iets blijvends creëren. Een aandenken aan 

100 jaar St. Joseph. Wat dit uiteindelijk moet 

gaan worden, horen we graag van u.



 

“Anders omgaan met licht”

Hans van Hoof is kunstschilder. Midden ja-
ren zeventig van de vorige eeuw kwam hij 
bij toeval in contact met een oudere kunst-
schilder die hem, gedurende tien jaar, de 
kneepjes van het vak stapsgewijs bijbracht. 
Dat begon met het vooraf bewerken van 
het doek, en verder heeft Hans veel geleerd 
over het maken en herstellen van lijsten en 
het restaureren van schilderijen. En natuur-
lijk kwamen onderwerpen als compositie 
en gebruik van het licht aan bod.

Experimenteren
Hans kreeg de smaak te pakken! Na die tien 
jaar begon het schilderen pas écht en is Hans 
gaan experimenteren met het mengen van 
verschillende soorten verf en het gebruik van 
verschillende materialen, technieken en on-
dergronden. “Ik heb veel herkenningspunten 
in Boxtel geschilderd, vaak ook vanuit afwisse-
lende standpunten. Goede voorbeelden zijn 
Kasteel Stapelen en het Kanunnikenhuisje. 
Verder heb ik ook veel schilderijen gemaakt 
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Ondernemer in de wijk: Anneke van den Aker

Kunst van dichtbij: Hans van Hoof 

Wijzen uit Oost: Wim Ketelaars

Geef je ze vis, of leer je ze vissen?

Graag stel ik u voor aan Wim Ketelaars. Een-
maal neergestreken aan de eettafel in zijn 
comfortabele huis, vertelt Wim over zijn 
werkzame leven. 

In 1981 verhuisde hij vanuit Sint-Oedenrode 
naar Boxtel, omdat hij een baan naar zijn hart 
had gevonden bij de Michaëlschool die ver-
bonden was aan De La Salle. Zes jaar vervulde 
hij daar de functie van directeur, samen met 
een collega. Daarna kreeg hij een functie in Den 
Bosch op een school voor moeilijk lerende kin-
deren. In 1992 keerde hij weer terug naar Box-
tel, wederom bij De La Salle, maar nu op het 
instituut zelf. Het instituut is verdeeld in drie 
clubs: het internaat, de Michaëlschool en het 
zogenoemd arbeidscentrum Sterk in Werk.  Met 
name door Sterk in Werk worden jongeren met 

leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen 
geholpen bij het vinden van een passende 
werkplek, zodat zij ook kunnen deelnemen 
aan het arbeidsproces. 
Door diverse, vooral politieke, besluiten werd 
de zorg rond pedagogische instituten her-
schikt. Veel van zijn werktijd bracht Wim door 
aan vergadertafels van ministeries, gemeenten 
en collega-instituten. In 2006 werd de Koraal 
Groep geformeerd. Onder deze holding vallen 
diverse instituten in Brabant en Limburg, die 
allemaal zorg en onderdak bieden aan jonge-
ren met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Met plezier gestopt
“Op een gegeven moment ben ik met plezier 
met mijn werk gestopt,” vertelt Wim. “Met ple-
zier omdat ik inmiddels veel bereikt had in 
de zorg voor de jeugd. Om kinderen die een 
moeilijke start hebben, meer toekomst te ge-

Gezellig in de camper bij de JOP

Meer rendement uit medewerkers

Anneke van den Aker leidt sinds 2011 haar eigen 
bedrijf Aker Consultancy, dat zich bezighoudt 
met HR. HR is de afkorting van human resources, 
dat vroeger meestal werd aangeduid als P&O 
(personeel en organisatie). We hebben het dus 
over personeelszaken in een bedrijf en alles wat 
daarmee te maken heeft.
Anneke heeft de hbo-opleiding P&O gevolgd, 
afstudeerrichting Veranderingsmanagement. 
Tijdens de opleiding leer je hoe je mensen kunt 
ondersteunen en begeleiden tijdens de keuzes 
die zij maken in werk of opleiding. Je leert welke 
betekenis arbeid heeft voor mensen en organi-
saties. Je ondersteunt onder andere werknemers 
bij veranderingen in organisaties en hoe je kunt 
omgaan met weerstand.
Anneke startte bij een groot productiebedrijf in 
Boxtel en werd daarna hoofd P&O bij een uit-
zendbureau waar ze verantwoordelijk was voor 
HR met betrekking tot het vaste personeel, de 

In Boxtel Oost ervoeren buurtbewoners in de 
zomermaanden overlast van jeugd. Om deze 
overlast te verminderen en nieuwe overlast 
te voorkomen, werken verschillende orga-
nisaties samen. Denk aan het team Integrale 
Veiligheid van de gemeente, de politie, de 
wijkmakelaar en R-Newt – het jongerenwerk 
van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Om 
de overlast tegen te gaan, gaan de jongeren-
werkers sinds november regelmatig met een 
camper naar de JOP (jongerenontmoetings-
plaats).

“Voorafgaand aan de eerste keer kondigden 
we onze komst bij buurtbewoners aan,” ver-
telt Jet van Willigen van R-Newt. “We bezoch-
ten huizen in de directe omgeving van de JOP 
en vertelden aan de bewoners die thuis wa-
ren wat wij kwamen doen. Bij anderen lieten 
we een briefje achter.” 
De bewoners die thuis waren, reageerden po-
sitief. “Ze vonden het een goed initiatief, wa-
ren blij dat er iets voor de jongeren bij de JOP 
werd gedaan. En sinds we dit doen, ervaren ze 
minder overlast.”

Superchill
De eerste camperavond bij de JOP begon rus-
tig. Maar toen eenmaal enkele jongeren in de 

loonadministratie en de scholing van alle uit-
zendkrachten.

Generalistisch
“HR is een heel generalistisch vak waarbij je 
van vele onderwerpen op de hoogte moet zijn,” 
aldus Anneke. “Je moet onder andere kennis 
hebben van organisatiestructuren, werving en 
selectie, ziekteverzuim, de ontwikkeling van me-
dewerkers en ontslag.”
Anneke is betrokken bij alles wat te maken heeft 
met het in en uit dienst gaan van personeel, het 
opzetten van een administratie, het opstellen 
van contracten, het ontwerpen van functiepro-
fielen en de begeleiding van scholing. Niet al-
leen als adviseur, maar ook als iemand die echt 
voor je aan de slag gaat en voor verandering en 
beweging zorgt.
Het zal duidelijk zijn dat Anneke een gedegen ju-
ridische kennis bezit, waarbij ze uiteraard ook op 
de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen.

ven. Maar ook met plezier omdat mijn vrouw 
en ik elkaar aankeken en ons afvroegen wat 
we allemaal nog wilden doen voordat wij bei-
den 84 jaar zijn. Toen werd me duidelijk dat er 
nog heel wat wensen te vervullen zijn.”

Overal voor in
Vanaf begin jaren negentig had Wim al be-
moeienis met Boxtel Vooruit. Daar kon hij nu 
meer tijd in steken, met name in het organise-
ren van evenementen. Diverse evenementen 
zijn gelinkt aan de gemeente, zoals Doden-
herdenking, Bevrijdingsdag en Stapel op Sint. 
Een recent aandachtspunt is De Spiegeltent.
Daarnaast heeft hij nu ook meer tijd voor een 
project in Wit-Rusland. Sinds 2000 is hij met 
twee andere inwoners uit Boxtel actief in een 
stichting die zich bezighoudt met hulp aan 
kinderen met een lichamelijke en verstan-
delijke beperking, veelal verblijvend in een 
weeshuis.

“Centraal bij al deze initiatieven staat steeds 
de vraag: ‘Geef je ze vis, of leer je ze vissen?’,” 
legt Wim uit.  “Leren vissen geeft waarde en 
toekomst.” Wim is trots op het project. “Door 
het creëren van meer mogelijkheden is er 
weer een steen gelegd voor een nieuwe ge-
neratie.” 
Daarna vertelt Wim nog even door over wat 
hij allemaal met zijn ‘vrije’ tijd doet. En ik raak 
steeds meer onder de indruk van zijn enorme 
veerkracht, enthousiasme en medemenslie-
vendheid (als dat een woord is tenminste). 
Zijn focus gericht op allerlei dingen die hij 
nog wil doen voordat hij 84 is.

Corinne van der Laar

camper aan de warme chocomel zaten, kwam 
er steeds meer toeloop. Jet: “We hebben die 
avond veel jongeren gezien. Zij waren enthou-
siast over de camper. Zeker in de winterperiode 
hebben de jongeren behoefte aan een eigen 
plek en de camper sprak ze wel aan. Zo vroe-
gen ze: ‘Kan de camper hier niet iedere week 
staan?’ Vanwege de drukte zijn we die avond 
pas laat vertrokken.”
Sindsdien komen Jet en haar collega’s bijna 
wekelijks met de camper naar de JOP. “Er ko-
men veel jongeren op af en er hangt altijd 
een gezellige sfeer. De jongeren zitten droog, 
drinken warme chocomel, luisteren muziek en 
spelen een bordspel. Maar ze praten ook met 
elkaar, over verschillende onderwerpen. Ook 
overlast kan besproken worden, zonder het 
meteen heel negatief te maken.” De jongeren 
zelf geven aan dat zij geen verkeerde dingen 
doen, maar gewoon gezellig met vrienden wil-
len zijn. Ze geven aan daar geen ruimte voor 
te hebben en vinden de camper daarom su-
perchill. “Er zijn ook al buurtbewoners naar de 
camper gekomen om met de jongeren te pra-
ten. Dat helpt enorm!”

Meer weten? Mail naar jet@r-newt.nl of kijk op 

www.r-newt.nl.

De Lange Loop, wie kent het pittoreske pad langs 
de Dommel in Oost niet? Een gepensioneerde 
bewoner miste toch nog iets en vroeg aan cul-
tuurverbinder Romijn Conen of hij geen ideeën 
had, want “er gebeurt daar zo weinig”, zoals de 
desbetreffende bewoner het omschreef. En die 
bewoner had er ook al een idee over: “Het zou 
fantastisch zijn als er bijvoorbeeld een aantal 
kunstwerken zou staan.” Dat was een kolfje naar 
de hand van Romijn die er meteen zijn gedach-
ten over liet gaan. “Ik denk aan kunstwerken die 
er één jaar staan en als er weer geld beschikbaar 
is, dan kunnen er weer andere kunstwerken 
komen. Het liefst werken van kunstenaars uit 
Boxtel. Ik denk aan twee of drie kustenaars.” Als 
cultuurverbinder wil Romijn omwonenden erbij 
betrekken. “Al is het maar dat mensen de kun-
stenaars een versnapering brengen wanneer ze 
bezig zijn.” 

Als geen ander weet Romijn hoe belangrijk het 
is dat de kunstwerken worden ‘gedragen’ door 
de omwonenden. De kunstwerken zouden niet 
alleen aan de bebouwde kant van de Dom-
mel kunnen komen, maar mogelijk ook aan de 
overkant. “Het moet in elk geval verfrissend zijn. 
De mensen die over het pad lopen en fietsen, 
moeten erdoor geïntrigeerd worden,” aldus Ro-
mijn. „Ook duurzaamheid moet een rol spelen: 
bijvoorbeeld kunstobjecten die verlicht worden 
door ledlampjes, gevoed door zonnepanelen. 
Alles aspecten moeten erin zitten: community, 
duurzaamheid, leefbaarheid en kunst en cul-
tuur. Ik hoop dat mensen zich willen melden 
om mee te denken. Uiteraard zonder verplich-
tingen.”

info@cultuurverbinderboxtel.nl 

www.cultuurverbinderboxtel.nl

Ook al is ze pas dertig jaar, Lola Nouwens heeft 
al veel gepresteerd. Ze is oprichter en voorzit-
ter van de Stichting Bewa Ghana die ontwikke-
lingshulp biedt in Ghana. Dat doet ze naast haar 
baan als adviseur bij de IND. Net toen ze weer 
aan integreren was na haar ziekte – ze kreeg 
borstkanker – kreeg ze de vraag of ze eventu-
eel raadslid wilde worden voor Combinatie95 
als de partij tijdens de (vorige) verkiezingen 
voldoende zetels zou halen. „Ik was een jaar uit 
de roulatie geweest en zag twee opties,” vertelt 
Lola. “Of ik ging door met precies hetzelfde, óf 
ik ging me openstellen voor een andere invul-
ling. Ik besloot voor het laatste te gaan en ben 
in het diepe gesprongen. Ik was daarvóór geen 
fractieondersteuner geweest, wat vaak wel ge-
beurt voordat je raadslid wordt.” Lola had al eer-
der een flinke sprong gewaagd toen ze zich als 
zeventienjarige opgaf om vrijwilligerswerk in 
Ghana te gaan doen. “Daar dacht ik aan terug, en 
dat was een van de beste keuzes in mijn leven 

 

Digitaal
Hebt u de Wijkkrant Boxtel Oost wel eens ge-
mist? Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief op 
www.boxtel-oost.nl krijgt u deze automatisch 
digitaal per mail toegestuurd. Het mes snijdt 
aan twee kanten, het is goed voor het milieu en 
het bewaren of weggooien is een stuk gemak-
kelijker.
Bij actuele zaken in de wijk Boxtel-Oost kunnen 
wij u ook direct informeren, wel zo gemakke-
lijk. Maakt u gebruik van Facebook, kijk dan ook 
eens op de Facebook-pagina van Boxtel Oost.

Het roer om: Lola Nouwens 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

“In het diepe gesprongen”

geweest. Dus waarom niet nóg een keer in het 
diepe springen?” 

Sociale duurzaamheid
Lola richt zich in haar raadswerk het meest op 
sociale duurzaamheid en dat vormt tevens een 
rode draad in haar leven. “De kernwaarde voor 
mij is verbinding. In je eentje ben je niets. Je bent 
alleen iets in relatie tot anderen. Hier in Boxtel 
probeer ik verbinding te krijgen met burgers, 
en ik probeer alle groepen zo goed mogelijk 
bij elkaar te krijgen. Zo vind ik bijvoorbeeld dat 
milieubeschermende maatregelen geen nieuwe 
kloof tussen groepen mogen veroorzaken. Zon-
nepanelen moeten dus voor iedereen beschik-
baar zijn, om maar iets te noemen.” 
Lola vindt haar werk als raadslid erg interessant. 
“Heel leuk, maar als je niet oppast, is het wel heel 
erg veel. Ik wil alles zo snel mogelijk weten, maar 
dat kan niet. De politieke wereld is nieuw voor 
mij; nu kijk ik op een andere manier naar mijn 
eigen woonplaats. Als je bijvoorbeeld een ver-
keersituatie ziet die niet ideaal is, dan kijk je of 
je er iets aan kunt doen en wat er de oorzaak van 
is dat het niet goed loopt. En als raadslid weet 
je wanneer er achter de schermen iets aan ge-
daan wordt. Je gaat meer nuanceren. Verder is 
het mooi dat je ook dichtbij iets kunt betekenen.” 

Te gek
En hoe de kinderen in Ghana het vinden dat ze 
raadslid is geworden? “Ja, dat vinden ze te gek. 
Ze zeiden dat ze al wisten dat ik het zou worden, 
want ze hadden de hele dag voor me gebeden. 
Ons systeem kennen ze niet. Daar heb je lokale 
chiefs.”

Soort wisselexpo langs 
Dommel

van situaties die in Boxtel niet meer bestaan 
omdat bijvoorbeeld gebouwen zijn gesloopt 
of landschappen in de loop der tijd anders zijn 
ingericht.”

Hans heeft al veel exposities gehad, zowel in de 
regio rond Boxtel – waarover hij de meeste wer-
ken heeft gemaakt – als ver daarbuiten.

Mkb
Anneke richt zich vooral op het mkb, dit zijn be-
drijven die nét te klein zijn voor het onderhou-
den van een eigen HR-afdeling. Voor hen is con-
sultancy een perfecte oplossing.
“Het soort werknemers dat een bedrijf zoekt, is 
natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkeling 
van het bedrijf,” legt Anneke uit. “Als je bijvoor-
beeld een bedrijf net opstart, heb je mensen no-
dig die hiervoor specifiek geschikt zijn. Dat is een 
ander soort werknemer dan iemand die in een 
‘reguliere’ situatie in een bedrijf werkt.”
Ook is het type werknemer dat gezocht wordt, 
afhankelijk van de ontwikkeling en de visie van 
het bedrijf. De markt en de technieken verande-
ren voortdurend, wat is het doel van het bedrijf, 
wat verwacht men van de toekomst, enzovoort. 
“Ook over deze zaken adviseer ik bedrijven.”

Duurzaam
Een heel belangrijk aandachtspunt voor An-
neke is duurzaamheid. Met andere woorden: 
goed personeel is essentieel voor een gezonde 
organisatie, maar ook de gezondheid van het 
personeel zelf en werknemerstevredenheid zijn 
belangrijke aspecten. Daarbij gaat het onder 
andere om het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling, het functioneren van het perso-
neel en ervoor zorgen dat de juiste mensen op 
de juiste plaatsen zitten. Bovendien moet er een 
juiste balans zijn tussen werk en privé. “Met een 
resultaatgerichte en onafhankelijke blik vind ik 
samen met het bedrijf de juiste oplossing voor al 
deze onderwerpen.”

www.akerconsultancy.nl 

Bart Jansen

Vrij werk
Hans werkt vaak vanaf foto’s, maar schildert 
ze niet echt na. Hans: “Ik leg er wel mijn eigen 
ideeën in. Vaak laat ik een werk een tijd rus-
ten en dan komen die ideeën vanzelf.”
In uitzonderlijke gevallen schildert Hans wel 
eens iets op verzoek, maar over het alge-
meen maakt hij vrij werk. In de loop der jaren 
is hij zeer productief geweest. Hij heeft een 
grote verzameling van eigen werk in huis en 
heeft me eveneens veel foto’s van zijn schil-
derijen laten zien. Hij heeft er zelfs een paar 
boeken over gemaakt.
“Op dit moment ben ik aan het experimen-
teren met zwart-witafbeeldingen,” legt Hans 
uit. “Daarbij is het vooral een uitdaging om 
anders met licht om te gaan. Een mooi voor-
beeld is het schilderen van doorschijnende 
materialen, bijvoorbeeld zijden kleding.”

Hans van Hoof
06-23357948
van.hoof.hans@gmail.com 

Bart Jansen

Hebt u het roer omgegooid met uw werk, of 
hebt u een nieuwe hobby waarmee u sinds 
kort bezig bent? Wij komen dan graag in 
contact met u voor onze rubriek ‘Het Roer 
Om’.  Daarin vertellen bewoners uit Boxtel 
Oost over hun nieuwe werk of hobby. 

Als u er een interview over wilt geven, dan 
kunt u zich aanmelden via: noorreigers-
man@gmail.com. Alvast onze hartelijke 
dank en graag tot ziens!
De redactie

Het roer omgegooid?



BuurtInformatieCentrum (BIC)
Hoogheem 72
5283 BB Boxtel
Nanko Zomers 06 12397147

Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost
Jan de Vreede, voorzitter
Oosterhof 16 
5283 BV Boxtel.
info@boxtel-oost.nl 
www.boxtel-oost.nl

Woonstichting St. Joseph
Sandra Biemans, 
wijkconsulent  0411 659 107
sandra.biemans@sintjoseph.nl
Inge Huisman, 
adviseur communicatie & onderzoek 
inge.huisman@sintjoseph.nl
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@sintjoseph.nl
spreekuur wijkbeheerder in 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

Servicepunt 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 1901804
karinvanditmars@contourdetwern.nl

Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl

Brede School De Wilgenbroek
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl

colofon
Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting St. Joseph, gemeente Boxtel en
Wijkorgaan Boxtel Oost.
Voor reacties of vragen kunt u contact 
opnemen met de redactie: 
noorreigersman@gmail.com

Ontwerp en opmaak
Het Communicatieplein, Ferdy Steger.

Redactie
Sandra Biemans, Ghislaine de Brouwer,
Karin van Ditmars, Bart Jansen, 
Corinne van der Laar,  Wouda Maas, 
Ria Schraverus, Jan de Vreede.

Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar, 
Wouda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede.
Noortje Koppens.

Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman.

Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar
Hoewel ZorgSamenBuurt Oost (ZSBO) ontstaan 
is vanuit Ouderen In Regie die hulp voorstaat 
aan ouderen op alle gebieden van wonen, wel-
zijn en zorg, is ZSBO een telefonische hulpdienst 
die bedoeld is voor alle mensen in Boxtel Oost: 
jong en oud en van alle gezindten. Dus iederéén 
die hulp nodig heeft als de gebruikelijke ‘vaste’ 
hulplijnen uitvallen, kan een beroep op de ZSBO 
doen. We stellen nadrukkelijk dat men géén lid 
van de ZSBO of van Ouderen In Regie hoeft te 
zijn om dit te doen.

Diverse hulpvragen
Even doorlopen wat voor hulp de ZSBO afgelo-
pen jaar heeft geboden: bij verschillende men-
sen is er tuinwerk verricht, mensen zijn naar zie-
kenhuizen vervoerd, acute hulp bij noodsituatie 
thuis, klussen in en aan huis, koffiebijeenkom-

ZorgSamenBuurt Oost: voor en door bewoners
sten op de eerste dinsdag van de maand in De 
Rots, fietstochten zijn uitgezet.
In de tussentijd is gesproken met andere hulpin-
stanties zoals Elde Thuiszorg, Vivent, Contourde-
Twern, Huiskamer Hoogheem, kinderboerderij 
in Oost en Vincentius. Hieruit zijn enkele hulp-
vragen opgelost door sommigen van onze be-
trokken vrijwilligers.

Voor iedereen
Sinds onze oprichting in oktober 2016 is de 
indruk ontstaan dat er flinke drempels bij de 
mensen in Oost bestaan om hulp te vragen. Bo-
vendien verkeert men in de veronderstelling dat 
men lid moet zijn om onze hulp in te roepen. En 
men denkt dat we er alleen maar senioren willen 
helpen. Dit is volkomen onterecht. 
Zoals boven reeds vermeld, komt iederéén in héél 

Boxtel Oost in aanmerking voor hulp van onze 
kant. Wel willen we benadrukken dat wij niet op 
de stoel van de reguliere hulpinstanties zitten. 
Als burgerinitiatief geldt nog steeds ons motto:                                                                                                                                           
buurtbewoners helpen buurtbewoners!

Nieuwe hulpkrachten altijd welkom
Hoewel we uit een redelijk pool aan enthousias-
te vrijwilligers kunnen putten en er géén tegen-
prestatie van hulpvragers verwacht wordt, kun-
nen we altijd nieuwe hulpkrachten gebruiken.
Voor iedereen die ofwel hulp wil verlenen ofwel 
hulp nodig heeft, volgt hier nog ons ZSBO-tele-
foonnummer: 06-30223424. Deze lijn is op werk-
dagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.
We hopen in 2019 weer veel mensen van dienst 
te kunnen zijn!

Al jaren fiets ik een paar keer per week langs De 
Rots. Een markant gebouw, en het heeft iets ge-
slotens met het hek eromheen. Iets wat nieuws-
gierig maakt. Toen de redactie mij vroeg of ik 
wilde schrijven over de activiteit Dagje Thuis in 
De Rots stemde ik er meteen mee in. 
In De Rots trof ik een leuke groep mensen aan 
die toepasselijk ‘Het leven is goed in het Bra-
bantse land’ zong. Ik werd welkom geheten door 
Ineke de Rooij, contactpersoon van Contourde-
Twern. Enthousiast vertelde ze dat sinds 1 juni 
afgelopen jaar elke dinsdag tussen 10.00 en 
16.00 uur senioren welkom zijn in De Rots. Het 
gaat om mensen die mogelijk wat minder mo-
biel zijn, of van wie de kinderen verder weg wo-
nen, of mensen die het gewoon leuk vinden om 
erbij te zijn. Ze ondernemen samen activiteiten 
en tussen de middag wordt er geluncht. De bij-
drage van twaalf euro is voor koffie, thee, lunch 
en een drankje. De groep wordt begeleid door 
een aantal deskundige vrijwilligers.

Rummikub
Terwijl ik met Ineke in gesprek was, werd de tafel Veel vaste bezoekers van de kinderboerderij we-

ten dat er leuke activiteiten worden gehouden. 
Denk aan de Dubbeltjesmarkten, schapen sche-
ren en paaseieren zoeken. Maar misschien weet 
niet iedereen dat er elke maand een activiteit 
wordt gehouden. De jaarkalender is te vinden op 
www.kinderboerderijboxtel.nl en op het activitei-
tenbord op de kinderboerderij. Houd ook onze 
Facebookpagina goed in de gaten voor het laatste 
nieuws.
Verder is er de mogelijkheid om een kinderfeestje 
te houden. Op woensdagmiddag, tegen een leuk 
prijsje. In een mooi versierde huiskamer starten 
met cadeautjes uitpakken, een ponyritje en foto-
speurtocht buiten, inclusief drinken en wat lek-
kers. Wij hebben ook een slechtweerprogramma, 
dus het kan altijd doorgaan. Neem een kijkje op 
de website voor meer informatie. Graag tot ziens 
op de kinderboerderij! 

Ik heb een nee-neesticker, dus dan krijg je 
de wijkkrant niet (tenzij je een sticker van de 
wijkkrant op je deur plakt). Daarom neem ik 
hem altijd mee uit het winkelcentrum. Ik lees 
alles wat erin staat. Maar het stapeltje wijk-
kranten dat daar ligt, is vaak snel op. Het sta-
peltje zou van mij wel iets hoger mogen zijn.
Jan Steehouder

Altijd interessant om te lezen. Ik ben vrijwil-
ligster op diverse fronten en dan is het wel 
fijn om een beetje op de hoogte te blijven. Ja, 
de wijkkrant is echt de moeite waard.
Bets Lammers

Ineens heb je geen baan meer. Of je bent gestopt 

met je studie en weet het even niet. Of je moeder, 

voor wie je mantelzorger was, komt te overlijden. 

Er zijn redenen te over waarom de tijd je plotse-

ling als een zee tegemoet spoelt. Een hobby kan 

uitkomst bieden, maar ook vrijwilligerswerk. Een 

uur in de week, een dagdeel misschien? Het is 

niet gek als je aarzelt; je wilt je niet vastleggen. 

Want waar begin je aan? Maar er zit een ande-

re kant aan: je maakt je wel nuttig. En wie weet 

houd je er leuke nieuwe contacten aan over.     

Denk eens aan het Vrijwilligerssteunpunt. Een 

klein, enthousiast team van vrijwilligers en pro-

fessionals. Zonder enige verplichting geven ze je 

alle informatie. Als je wilt, gaan jullie samen op 

zoek wat bij jou past, in Boxtel of directe omge-

ving. Een oriënterend gesprek met een organi-

satie is nooit een probleem. Het zal je verbazen 

welke mogelijkheden vrijwilligerswerk biedt.  

Je kunt eerst eens rondneuzen in de vrijwil-

ligersvacatures, die staan op de website www.

contourdetwern.nl/boxtel. Of je kunt je vragen 

mailen: vwsboxtel@contourdetwern.nl. Verder is 

er elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur een in-

loopspreekuur in de bibliotheek aan de Burgak-

ker. Bellen naar het vrijwilligerssteunpunt kan 

natuurlijk ook: 0411-655899.

Vrijwilliger worden 
– waar begin je aan! 

Van alles te doen op de 
kinderboerderij 

Ik zou het jammer vinden als hij wegging! Ze-
ker voor de wat oudere mensen in de wijk, die 
nog wel kranten lezen en die betrokken zijn. 
Beroepsmatig lees ik het ook, op de kinder-
boerderij leggen we altijd exemplaren neer 
voor bezoekers en die lezen hem ook. Dus ik 
hoop dat hij behouden blijft.
Pauline van den Braak

Wij vinden de Wijkkrant Boxtel Oost een pret-
tig leesbare en informatieve krant. 
Je maakt kennis met mensen, hun werk en 
hobby’s en je blijft op de hoogte wat er leeft 
in Oost. 
Piet en Lia Jansen

Meningen wijkkrant

Warme sfeer tijdens Dagje Thuis 

gedekt voor een uitgebreide lunch. Na de lunch 
kwamen de spellen op tafel. Ik zat naast Riekie 
aan de tafel met rummikub
Hoewel het spel serieus werd gespeeld, had Rie-
kie wel tijd om haar ervaringen met Dagje Thuis 
met mij te delen. Vanaf het begin doet ze mee. 
Lopen naar De Rots is geen probleem voor haar, 
hoewel ze al 83 jaar is. “De geest is nog niet oud 
en ik heb graag contact met de jeugd.” Opge-
wekt vertelt ze dat ze van veel dingen geniet. Nu 
kijkt ze vooral uit naar de lente. “Dan gaat alles 
weer groeien en worden de dagen weer langer.”
Als ik na een paar spelletjes rummikub afscheid 
neem, iedereen dank voor de gastvrijheid en 
naar buiten loop, ben ik een ervaring rijker. Ou-
der worden is niet altijd bezig zijn met ongemak-
ken, met je afvragen waar je iets gelaten hebt of 
wachten op bezoek. Ouder worden kan ook zijn: 
meedoen aan een aantal initiatieven binnen de 
gemeente, waarvan Dagje Thuis er een van is. 
Waar ouderen samen een gezellige en ontspan-
nen dag kunnen beleven.

Corinne van der Laar


