
het kloppend hart van Oost

Oosterhof: uw winkelcentrum
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JOOST Thuis in de wijkBoxtel Oost Dag: 
hetzelfde recept, maar 
nét een beetje anders! 

Ondernemer Lidy van Gool 

JOOST werkt voortaan met vijf wijkteams. Ze 
bestrijken alle dorpen en kleine kernen die bij 
JOOST horen. Elk wijkteam heeft eigen wijkcon-
sulenten, wijkbeheerders, woonmakelaars en   
gebiedsbeheerders. De wijkteamleden zijn van-
af nu in hun ‘eigen’ wijken te vinden en zijn hét 
aanspreekpunt voor de huurders die er wonen. 

De negende editie alweer.  Voor het eerst komt 
er een kunstenaarsstraatje met schrijvers, schil-
ders, een striptekenaar en een houtbewerker. 
Dit vindt plaats op het pleintje van de voor-
malige Haagakker, aan de Beneluxlaan. Een 
andere vernieuwing: de kramen komen aan 
weerszijden van de Nieuwe Nieuwstraat te 
staan. “Dan lopen de mensen heen en weer 
terug en komen ze elkaar meer tegen. Is gezel-
liger dan in een lange straat met de kramen 
aan één kant”, licht medeorganisator Rita van 
Berkel toe. 
Er zal nog meer muziek zijn dan de voorgaande 
jaren en Buurtsport is weer van de partij voor 
het voetbal. Verder is er een hondenshow. De 
oudere jeugd heeft, net als vorige jaar, een 

OP=OP DAGEN

Afgelopen 17 en 18 mei hebben we de eerste 
op=op dagen gehad in winkelcentrum Ooster-
hof. Veel winkeliers hadden de moeite geno-
men om superaanbiedingen te presenteren in 
het winkelcentrum. Echt gezellige en drukke 
dagen. Van diverse bezoekers kregen we de 
vraag of we dit vaker gaan organiseren. Het 
is iedereen zo goed bevallen dat we dit zeker 
gaan doen.

Boxtel Oost Dag
Nu de vakantie weer voorbij is, gaan we ons 
weer opmaken voor de Boxtel Oost Dag op 
zondag 29 september (zie ook elders in deze 
wijkkrant). Ook uw winkelcentrum Oosterhof 
wil graag haar bijdrage leveren aan dit evene-
ment. In samenwerking met Buurtsport zullen 
er weer diverse activiteiten plaatsvinden voor 
de jeugd. Het voorplein zal weer bruisen, di-
verse winkels brengen mooie aanbiedingen 
op de kramen en de winkels zijn speciaal voor 
deze zondag geopend. Cafetaria Lambertje 
zorgt wederom voor een terras waar de bezoe-
kers kunnen genieten van een hapje en een 
drankje. Diverse muzikanten zorgen voor een 

Leuke proWIN-collega’s

Lidy van Gool woont al meer dan dertig jaar naar 
volle tevredenheid midden in Boxtel Oost. Haar 
vier kinderen zijn inmiddels de deur uit en wo-
nen ook in Oost. Naast veel hobby’s en op het 
kleinkind passen, werkt Lidy vol enthousiasme 
als consulente met de reinigingsproducten van 
proWIN.

Ruim achttien jaar geleden was Lidy op zoek 
naar biologisch afbreekbare producten voor het 
toilet van hun stacaravan. Dit was een voorwaar-
de op de desbetreffende camping. Zij kwam 
toen terecht bij proWIN en ze begon met de ‘Al-
leskunner’ en de ontkalker.

In 2014 begon Lidy zelf als zzp’er met de verkoop 
van de reinigingsproducten. Naast de Alleskun-
ner en ontkalker is er een groot scala aan symbio-
tische (samenwerkende) producten voor vrijwel 
elke poetsuitdaging. Nu demonstreert ze haar 
producten bij mensen thuis. Tijdens de demon-
stratie wordt er gepoetst met de producten en 
uitleg gegeven over het gebruik. De gastvrouw 
wordt daarvoor beloond met mooie geschenken 
en ook de gasten krijgen een geschenk. 
De Alleskunner, ovenreiniger, glasdoeken en de 
wc-borstel zijn erg populair bij de klanten om als 
eerste aan te schaffen. Deze maken vaak indruk 
tijdens demonstratie.

Zuinig
proWIN staat voor hoogwaardige kwaliteit, zeer 
zuinig in gebruik (vaak concentraten), én het is 
goed voor het milieu. Dit heeft een zeer hoge pri-
oriteit!  “Alle producten, behalve de ovenreiniger, 
kun je zonder handschoenen gebruiken,” vertelt 
Lidy. “In Heusden worden trainingen gegeven en 
deze zijn niet alleen leerzaam en gezellig, maar 
leiden ook tot blijvende contacten met leuke col-
lega’s. Dit maakt het werk extra leuk.”
Ook nieuwsgierig geworden waarom Lidy zo en-
thousiast is? Neem dan contact met haar op.

Lidy van Gool: 06-46477985
lidy@prowinadvies.nl  
facebook.com/proWINNL
www.prowin-kea.net

Wauda Maas

gezellige sfeer op het pleintje voor het winkel-
centrum.
 
Verbouwing
Afgelopen tijd hebben diverse metingen 
plaatsgevonden in het winkelcentrum. In 
opdracht van de Vereniging van Eigenaren is 
heel het winkelcentrum opnieuw ingemeten. 
Dit alles ter voorbereiding van de verbouwing 
van ‘uw winkelcentrum’.
In de raadsvergadering van afgelopen 2 mei 
heeft wethouder Eric van den Broek aan de 
raadsleden aangegeven in de komende perio-
de nogmaals te zullen praten met alle betrok-
ken om vervolgens in september de gemeen-
teraad te informeren over de voortgang van 
de diverse gesprekken. Wij verwachten dan 
duidelijkheid wanneer we kunnen starten met 
de verbouwing van winkelcentrum Oosterhof.
We hebben alle vertrouwen dat de plannen, 
die er al heel lang liggen, nu eindelijk uitge-
voerd kunnen worden. Als winkeliers kijken 
we hier enorm naar uit. We horen steeds vaker 
van de onze klanten dat zij ook reikhalzend 
uitkijken naar het moment dat hun winkel-
centrum wordt gemoderniseerd en weer het 
bruisende middelpunt hart van de wijk zal zijn.
De winkeliers van winkelcentrum Oosterhof

 

soort kartbaan bij Hoogheem en de kleintjes 
kunnen zich uitleven in een speelparadijs bij 
De Rots. 
“Toen we het de eerste keer organiseerden, 
dacht ik ’s morgens om acht uur: er komt nie-
mand,” vertelt Rita. “Maar het werd heel druk. 
En dat is elk jaar zo. En altijd met mooi weer. 
Jan (De Vreede, red.) heeft het uitgezocht: de 
zomerse periode rond 29 september wordt 
wel  sint-Michielszomer  genoemd. Dan is het 
vaak mooi weer. Hopen dat het deze keer ook 
weer zo uitpakt!”

De Boxtel Oost Dag is op zondag 29 septem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur.
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Het hoofdkantoor van JOOST staat in Boxtel. 

Bij vragen kunnen mensen het beste recht-
streeks contact opnemen met onze wijkbeheer-
der via 06 12 39 71 47.
Of via onze algemene contactgegevens: https://
www.wonenbijjoost.nl/contact/

Sandra Biemans, 
wijkconsulent

Nanko Zomers 
wijkbeheerder

Agim van der Linde, 
woonmakelaar

Vince Verkuijlen
Gebiedsbeheerder

Hebt u een nee-neesticker en wilt u toch de 

wijkkrant ontvangen? Mailt u dan naar info@

boxtel-oost.nl. Dan ontvangt u de sticker 

‘wijkkrant wel in de bus’!

nee-neesticker



 

“Anders omgaan met licht”

De wereld van de NERF 

Toen ik telefoontje van de redactie kreeg of 
ik met Tom van Dongen wilde praten over 
zijn hobby, zei ik natuurlijk ja. En die hobby 
is NERF. Daar wilde ik wel eens wat meer 
van weten.
Een beetje voorbereidend werk is wel no-
dig als je met een expert in gesprek gaat 
over een onderwerp waar je niets van weet.
NERF staat voor ‘Non-Expanding Recreati-
onal Foam’ (In het Nederlands: niet-uitzet-
tend schuim voor recreatief gebruik). En de 
uitvinder van dit speelgoed is Reyn Guyver.

Blasters en pijltjes
Nieuwsgierig geworden belde ik bij Tom aan. 
De deur zwaaide open en daar stond hij, de 
expert die mij ging inwijden in de wereld van 
NERF. “NERF zijn eigenlijk pistolen die met pijl-
tjes schieten, maar omdat het speelgoed is; 
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Creatief van Dichtbij Bericht van de wijkmakelaar Jongere in de wijk: Tom van Dongen

Wijze uit Oost: Rien Doleweerd

“Op zondag stond mijn kinderwagen al 
langs de lijn!”

De voetballiefde werd Rien Doleweerd met 
de paplepel ingegoten. Zijn hele familie (be-
staand uit zeven kinderen) heeft in het voet-
bal gezeten en zelf heeft hij bij ‘Oisterwijk’ 
gevoetbald.
Na het volgen van de scheidsrechteroplei-
ding heeft hij achttien jaar lang op zondag 
gefloten voor de KNVB en schopte het zelfs 
tot de top van de amateurs, waarbij hij werd 
uitgezonden naar alle uithoeken van het 
land.

Rien is niet meer actief betrokken bij het voetbal, 
maar Johan Cruijff is altijd zijn idool geweest, tot 
de dag van vandaag. Eind jaren zestig van de vo-
rige eeuw ging Rien vaak naar wedstrijden van 
Ajax en toen vond hij al dat Johan eruit sprong.
“Ik ben ook vaak op de trainingen van Ajax ge-
weest en toen werd ik gegrepen door de per-

soonlijkheid van Johan,” licht Rien toe. “Hij was 
een opvallend warm mens die altijd tijd had 
voor zijn supporters. Als bijvoorbeeld na een 
training iedereen naar de kleedkamer ging 
bleef Johan nog een halfuur handtekeningen 
uitdelen, weer of geen weer. Dat deed mij 
enorm veel.” Riens liefde voor Johan Cruijff is 
dus wel duidelijk, en hij kan er ook erg enthou-
siast over vertellen!
Drie jaar geleden heeft Rien deelgenomen aan 
de 14-K Run in Amsterdam, die werd georga-
niseerd ter nagedachtenis aan Johan Cruijff en 
via een bepaalde route liep van het Olympisch 
Stadion naar de Johan Cruijff Arena. Hem werd 
toen gevraagd of hij sponsorgeld wilde inza-
melen voor de Johan Cruijff Foundation. “Deze 
landelijke actie heb ik gewonnen en daarmee 
heb ik bijna drieduizend euro opgehaald!” al-
dus Rien.

Sjaals, vlaggen…
Rien heeft natuurlijk ook al jaren alles wat je 

Collega’s voor Pluktuin gezocht. 

“Ik leef in het heden”

Frank Bekkers is geboren Boxtelaar. Na ruim 
veertig jaar weg te zijn geweest is hij een jaar 
geleden wederom neergestreken in Boxtel 
Oost. In Hoogheem, in een eigentijds warm 
ingerichte woonkamer met kasten vol boe-
ken en zelfgemaakte kunstwerken, voeren 
we een gesprek bij een kopje kamillethee. 

Frank blijkt een ware duizendpoot. Na zijn studie 
aan de Bibliotheekacademie in Tilburg was hij 
werkzaam als bibliothecaris.  In 1995 verscheen 
zijn eerste gedichtenbundel ‘In Beroering’ onder 
het pseudoniem Adriaen Willemsz. 
In samenwerking met grafisch vormgever Mar-
cel Bakkum verscheen in 2012 de tot nu laatste 
van vier bundels: de dubbelbundel met de titel 
‘Dood tij/Uit de diepte.’ Bijzonder hieraan is de 
leporellovorm. Dit is een uitvouwbare versie 
zonder voor- of achterkant. 

Groene vingers geen voorwaarde!
Naast de speeltuin op de Robert Schuman-
laan bevindt zich sinds drie jaar een pluktuin 
– een kleine moestuin op gemeentegrond. 
Een groep van zeven omwoners, binnen een 
straal van zo’n 250 meter, houdt het bij. Het 
gaat ons niet primair om de opbrengst – daar 
ontbreekt bij sommigen de tijd voor en bij 
mij de ervaring. Wel krijgen we een kick van 
de groei en de bloei, wat het wel of niet goed 

Korte verhalen
Door het schrijven van gedichten merkte Frank 
dat hij woorden tekortkwam. Hij begon korte 
verhalen te schrijven die in de bundel ‘Grensver-
tellingen’ werden samengevat. In de verschillen-
de verhalen die hij daarna begon, bleken vaak 
dezelfde personen voor te komen wat hem deed 
beseffen dat de verhaallijn zich ontspon tot een 
boek. Het boek ‘Land der Verbeelding’, is inmid-
dels gereed en zal op termijn worden uitgege-
ven. Frank, oftewel Adriaen Willemsz heeft zich 
aangesloten bij het Schrijvershuys Boxtel, een 
groep schrijvers die op gezette tijden bijeen-
komt om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Ik leef in het heden
Frank zegt alles te lezen wat los en vast zit. Sail-
lant detail is dat hij zijn eigen boeken niet leest. 
Als ik naar de reden vraag, zegt hij: ‘Als een ver-
haal geschreven is, ben ik een stap verder en dan 
begin ik met iets nieuws. Ik schrijf alles met de 
hand zonder te weten hoe het verhaal zich zal 
ontwikkelen. Het vertelt zichzelf, ik zet het alleen 
op papier.’
Op de vraag hoe zijn toekomst eruitziet, ant-
woordt hij: ‘Ik leef in het heden. Zo heb ik er de 
laatste jaren voor gekozen om tuinman te zijn 
naast schrijver en beeldend kunstenaar. Tuinie-
ren is iets wat ik vroeger al ambieerde.’ 
Ook het maken van houtsculpturen behoort tot 
zijn passie. ‘Ik bevrijd de vormen uit het hout.’
Frank Bekkers, alias Adriaen Willemsz is een bij-
zonder man. De literair en beeldend kunstenaar 
eindigt het interview met de woorden: ‘Het is 
zoals het is, ik maak dagelijks keuzes met de er-
varing die ik heb.’

Corinne van der Laar

maar kunt bedenken wat met Johan Cruijff 
te maken heeft verzameld. Je kan het zo gek 
niet bedenken: posters, T-shirts, tijdschriften, 
sjaals, vlaggen, boeken, noem maar op. “Toen 
ik van mijn petekind Demi een grote foto van 
Johan Cruijff kreeg, op canvas, en die wilde 
ophangen dacht ik: waarom eigenlijk geen 
museum?” Aanvankelijk bewaarde Rien we-
gens ruimtegebrek alles in dozen op zijn zol-
der maar uiteindelijk kwam er wat ruimte vrij 
in zijn grootste slaapkamer waar nu een deel 
van zijn collectie staat uitgestald. En die slaap-
kamer is natuurlijk ook weer veel te klein.
“Bij de gemeente heb ik verwoede pogingen 
gedaan om een grotere ruimte tot mijn be-
schikking te krijgen, maar men blijkt er niet 
voor open te staan,” legt Rien uit.
Dat is temeer erg jammer omdat de verzame-
ling van Rien, die mede door de aandacht in 
de media heel veel belangstelling geniet, we-
kelijks bezoekers krijgt. Zelfs uit België!

Iedereen is te allen tijde (volgens afspraak) van 
harte welkom bij Rien en als je zijn museum 
bezoekt, krijg je een uitvoerige rondleiding 
met alle informatie die je maar wenst. Zijn col-
lectie wordt wekelijks ververst en de toegang 
is gratis. “Er is niet veel meer wat ik niet heb, 
maar ik blijf verzamelen zolang ik kan!”

Rien van Doleweerd
Johan Cruijff Museum
De Spinster 26
5283 XA Boxtel
T: 06 - 34 44 08 66
E: rvdoleweerd@gmail.com

Bart Jansen

In 2017 is een groepje bewoners gestart met 
een initiatief voor een natuurspeelplek in Park 
Oosterhof. In de afgelopen periode is het idee 
nader uitgewerkt in overleg met de gemeente 
Boxtel en Stichting Wijkorgaan Boxtel-Oost. Het 
ontwerp en de kostenraming zijn gereed, de 
initiatiefnemers hebben de omwonenden geïn-
formeerd en het college van B en W van Boxtel 

heeft groen licht gegeven voor de aanleg.

Op een natuurspeelplek mag ‘water’ natuurlijk 
niet ontbreken. Water is immers favoriet bij kin-
deren. In het ontwerp is ‘water’ dan ook opgeno-
men als het centrale speelelement.
De speelplek wordt aangelegd in het gedeelte 
van het park tussen het voetpad en de retentie-
vijver aan de zijde van de Hendrik Verheeslaan. 
Duurzaamheid, veiligheid en een natuurlijke 
uitstraling zijn essentieel voor een dergelijke 
speelplek. We gaan de speelelementen dan ook 
uitvoeren in de houtsoort Robinia. Dit is een 
zeer duurzame houtsoort en uitermate geschikt 
voor het creëren van veilige, onderhoudsarme 
speelelementen.
 
Het initiatief sluit prima aan op de wijkvisie die 
door het wijkorgaan is geïnitieerd en het daaruit 
voortgekomen wijkontwikkelingsplan. Het wijk-

Sommige mensen ervaren op een bepaald mo-
ment in het leven dat ze op de een of andere ma-
nier niet meer goed in hun vel zitten of geen vol-
doening meer vinden in bijvoorbeeld het werk 
dat ze doen. En daarom besluiten ze een andere 
weg in te slaan.  

Zo ook Jessica de Kok.
Aanvankelijk had Jessica haar eigen bedrijf 
waarbij ze, na een opleiding, coaching aanbood 
op de gebieden: huishouding, ADHD, stress als-
mede lifecoaching en personal organizer (on-
line). Daarna stapte ze over op het alleen onli-
necoachen.
Van lieverlee veranderde dit van persoonlijke 
coaching naar het aanbieden van informatie.
“Geïnteresseerden konden dan hierop een 
abonnement nemen, waarbij ze dan een stap-
penplan kregen, toegespitst op de combinatie 
van werk en privé. Dit vooral voor vrouwen: hoe 

 

“Vanuit diverse kanalen (inwoners, politie, jon-
gerenwerk en onze ambtenaren) heb ik begre-
pen dat een behoorlijk aantal mensen in onze 
gemeente vragen of zelfs zorgen heeft over 
jongeren die zich ophouden in en rondom de 
Generatietuin en op een paar andere locaties in 
Boxtel-Oost.
 
Als burgemeester van Boxtel vind ik dat in-
woners van onze gemeente op een prettige 
manier moeten kunnen wonen en leven. Een 
veilige woonomgeving met een positieve sfeer 
draagt daar zeker aan bij. Uit de verhalen die ik 
heb gehoord, is mij duidelijk geworden dat die 
situatie er op dit moment voor een aantal van 
onze inwoners niet is. Ik ga mij nadrukkelijk in-
zetten om dit te veranderen.
 
Om tot een goede oplossing te komen voor 
korte en langere termijn, heb ik inmiddels met 
diverse mensen gesproken. Ook heb ik de no-
dige maatregelen in voorbereiding. Die deel ik 
uiteraard met de direct omwonenden. Ik heb 
hen uitgenodigd om hen bij te praten.”

Burgemeester Fons Naterop

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.

Van coach tot ‘huurmakelaar’

combineer je je baan met je huishoudelijke ta-
ken, vriendschappen en zorgtaken.”

Geïsoleerd
“Maar omdat ik een man heb die werkt bij De-
fensie en heel veel weg is, kwam ik de deur niet 
meer uit. Ik leefde in een digitale wereld in mijn 
kantoortje. Soms was een vrouw in de super-
markt de enige die ik in een week sprak,” aldus 
Jessica.
Op een gegeven moment ging dit haar opbre-
ken. Ze was alle inspiratie kwijt, werd bijna de-
pressief en begon zich geïsoleerd te voelen.
Bij toeval kreeg Jessica echter een baan aange-
boden als Housing Officer bij het Amerikaanse 
squadron op Vliegbasis Volkel, waar ook haar 
man werkt. Dit houdt in dat ze een soort huur-
makelaar is. Ze zorgt ervoor dat iedereen die 
nieuw binnenkomt een woning krijgt en dat al-
les in verband daarmee wordt geregeld. Ze in-
specteert woningen en lost ook alle problemen 
op die zich hierbij kunnen voordoen, en herhaalt 
dit uiteraard ook bij hun vertrek. De huizen wor-
den particulier gehuurd, buiten de basis. Het is 
een zeer drukke baan, want ze heeft permanent 
de zorgen voor ongeveer honderdzeventig per-
sonen en dus met evenzoveel dossiers. “Maar,” 
vertelt Jessica, “het bevalt geweldig! Ik ben 
onder de mensen en kan een hoop regelen en 
organiseren. Ik ben ambulant en heb dus geen 
kantoorbaan. Bovendien ben ik mijn eigen baas: 
onafhankelijk en zelfstandig!”

Bart Jansen

noemen we ze ‘blasters en projectielen’,’ begon 
Tom zijn betoog. “Je hebt grote en kleine blas-
ters en de pijltjes zijn gemaakt van kunstschuim.’
Zijn neef Martijn had er al een paar en bij hem 
heeft Tom er voor het eerst mee kennisgemaakt. 
Jongens onder elkaar, jongens tegen elkaar in 
een spel. Zo’n drie à vier jaar geleden kreeg hij 
zijn eerste blaster. Inmiddels is de verzameling 
uitgebreid tot zeventien. Het bereik van elke 
blaster is verschillend. Afhankelijk van het spel 
dat je wilt spelen, kies je een type uit.

Verzot
Tom oefent zijn hobby nog steeds samen met 
Martijn uit. Beiden zijn twaalf jaar en verzot op 
het spel. Maar vaak speelt hij ook met zijn zus en 
twee broers, want met zijn vieren gaat het ook 
heel goed.
Place to be is vaak de grote speeltuin in de 
buurt. Samen met Martijn of met een groep als 
team tegen team. Net als bij paintball is het doel 
om elkaar te raken met een schuimpijltje. 
“Je voelt dat je geraakt wordt, maar het doet ze-
ker geen pijn. En als het spel is afgelopen, zoe-
ken we de schuimpijltjes weer bij elkaar en ge-
bruiken die de volgende keer weer,” legt Tom uit. 
“Het is fijn om met anderen buiten te zijn. Het is 
echt mijn hobby, zelfs op vakantie neem ik een 
paar NERF’s mee”.
Op Toms vraag of ik ze wil zien, antwoord ik dat 
ik dat zeker wil. Hij loopt voor me uit naar zijn ka-
mer. Ik treed het walhalla van zijn hobby binnen. 
Aan een van de muren hangen al zijn NERF’s in 
een rek.

Trots laat hij mij een geweldig exemplaar zien. 
“Ik spaar er zelf voor, want ik wil graag een blas-
ter die werkt op batterijen met een vliegwielsys-
teem (semi- of volautomatisch). Deze kunnen 
meer pijltjes achter elkaar afschieten. Geduldig 
poseert hij voor de foto bij de muur met NERF’s 
en vertelt ondertussen dat ze bijna met vakantie 
gaan en dat hij dan een paar NERF’s meeneemt 
om mee te spelen. 
Ik wens hem een heel fijne vakantie met zijn 
moeder, vader, zus en broers. “Tom, bedankt 
voor het gesprek.”

Als ik naar huis fiets, bedenk ik dat tegen de tijd 
dat iedereen dit stukje leest, de vakantie alweer 
voorbij is en Tom weer menig spel heeft ge-
speeld. Misschien heeft hij wat van zijn vakantie-
geld overgehouden om te kunnen besteden aan 
de blaster die hij op het oog had.

Corinne van der Laar

ontwikkelingsplan voorziet onder meer in het 
verbeteren van de uitstraling en het gebruik 
van de openbare ruimte. Met name Park Oos-
terhof is een belangrijk verblijfsgebied, maar 
wordt nu weinig gebruikt door kinderen. Met 
de natuurspeelplek wordt het park ook voor 
hen aantrekkelijk en komen de functies van 
het park tot hun recht, zoals verblijven, ont-
moeten en spelen. 
De realisatie van deze speelplek wordt mede 
mogelijk gemaakt door een sponsoring van 
de Rabobank Hart van de Meierij. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in het najaar 
van 2019. 

Hebt u ook een initiatief dat de leefbaarheid 
en sociale binding in de wijk ten goede komt 
en wilt u samen met uw buurtgenoten een 
steentje bijdragen aan het realiseren daarvan? 
Leg dit initiatief dan voor aan de wijkmakelaar 
door dit aan te melden op www.wijwerken-
mee.nl 
Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Samen 
gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Op deze website vindt u eveneens informatie 
over gerealiseerde initiatieven in Boxtel. Kijk 
daarvoor bij ‘gerealiseerde projecten’.

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

Ook Dagje Thuis in de 
Kinderboerderij
In navolging van het Dagje Thuis in De Rots (elke 
dinsdag van 10.00- 15.00 uur) wordt op 12 sep-
tember eveneens een Dagje Thuis in de kinder-
boerderij gestart. Hetzelfde recept: koffie, lunch 
en gezellige activiteiten. Bedoeld voor oudere 
mensen die minder mobiel of vergeetachtig zijn 
of die graag anderen ontmoeten. “Op de kinder-
boerderij kunnen de deelnemers weer andere 
dingen doen dan in De Rots. Je kunt er gemak-
kelijker naar buiten. En naar de dieren gaan, en je 
hebt natuurlijk de beweegtuin en de generatiet-
uin”, aldus Maud Kramer, activiteitenbegeleidster 
van ContourdeTwern. “Bij De Rots heb je weer de 
jeu-de-boulesbaan, waar de deelnemers gebruik 
van maken. Dagje Thuis in De Rots is vol – twaalf 
mensen is het maximum. Daar zijn meer aanmel-
dingen dan plaatsen.  Maar bij Dagje Thuis in de 
kinderboerderij zijn nog wél plaatsen over. In 
principe kunnen mensen alleen komen nadat ze 
zich hebben aangemeld, maar omdat de ruimte 
in de kinderboerderij zo open is, mogen mensen 
best een keertje binnenlopen om te kijken of het 
iets voor hen is. ”

Het loopt goed met de vrijwilligers voor beide 
Dagjes Thuis, maar toch zijn nieuwe vrijwilligers 
welkom. “Als iemand uitvalt of als er een extra 
activiteit is, dan zijn er extra vrijwilligers nodig,” 
verklaart Maud. “En voor de kinderboerderij heb-
ben we voldoende vrijwilligers voor het starten, 
maar niet als ook daar twaalf gasten zijn.”
Info/opgeven als deelnemer/vrijwilliger: 
06 57130606. Of 
maudkramer@contourdetwern.nl”

Boulen op een echte 
baan
Naast De Rots ligt een gloednieuwe jeu-de-
boulesbaan. “Een initiatief van een van de 
gasten van Dagje Thuis,” vertelt Maud Kra-
mer van ContourdeTwern, die Dagje Thuis 
begeleidt. “Het voorstel werd ingediend bij 
de woningbouwvereniging – in verband met 
de viering van het honderdjarig bestaan van 
St. Joseph – en het werd gehonoreerd. Eerst 
speelden we op het grasveld, maar dit is na-
tuurlijk veel beter. We zijn er heel blij mee. En 
het is voor iedereen bestemd.” 

doet, de seizoenen en de insecten. Maar ook van 
de gesprekken met voorbijgangers die het weel-
derige tuintje op prijs stellen: het straatbeeld in 
Oost is zo weinig divers. 
Waarom ‘pluktuin’? Omdat de nadruk ligt op fruit 
én omdat iedereen er met mate van mag pluk-
ken. Nu bijvoorbeeld zijn er pruimen en gele 
frambozen, en in oktober de kweeperen. 
We horen graag van mensen die met ons willen 
meedoen: groene vingers zijn geen voorwaarde!
Het tuintje zelf heeft nog niet echt gemerkt dat 
de biodiversiteit en onze voedselvoorziening 
bedreigd worden door de klimaatontwrichting. 
Maar als het tuintje een stem zou hebben, zou 
het keihard roepen: “Wanneer komen er meer 
tuintjes? Hoe is met jullie zelfredzaamheid? Plek 
genoeg in Boxtel.” Voedsel is meer dan de super-
markt.  Ik ben graag bereid tot een gesprek! 

David Andreae, Eetbaar Boxtel, tel. (0411) 677597  

Statement Fons Naterop

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar
Er komen workshops in Boxtel voor een kli-
maatvriendelijk leven. Onder de naam ‘Praat 
en daad voor het klimaat’. In groepen van zes 
tot tien leren deelnemers om hun klimaatim-
pact te reduceren. De sfeer is laagdrempelig, 
enthousiasmerend en wijkgericht. 

Op alle niveaus van de overheid worden plannen 
gemaakt om de opwarming van de Aarde te be-
perken. Vrijwel dagelijks komen er onderwerpen 
voorbij waarop consumenten en de overheid zich 
zouden moeten richten. De workshops brengen 
de onderwerpen dichterbij. In de eigen straat en 
wijk: hier gaan de maatregelen van de gemeente 
plaatsvinden. De gemeente Boxtel ondersteunt 
de workshops. De wethouder voor duurzaam-
heid, Peter van de Wiel, financiert het project van 
werkgroep Transitie Boxtel vanuit het budget van 
de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. 

Geld overhouden
Deelnemers schrijven zich in voor een complete 
reeks van zes avonden van twee uur, verspreid 
over drie maanden. De eerste reeks is gepland 
op zes maandagavonden tussen 30 september 
en 6 januari.  Een tweede reeks is gepland op zes 
woensdagavonden tussen 2 oktober en 8 janu-

Workshops ‘Praat en daad voor het klimaat’
ari. De deelnemers betalen slechts veertig euro 
voor de hele reeks. Bovendien houden huishou-
dens na het volgen van de cursus vaak meer geld 
over, door bijvoorbeeld meer spullen te delen of 
door een lagere energierekening. 

Tips
Op de eerste avond wordt de kennis over CO2 
en klimaatverstoring besproken. Daarna volgen 
vier praktische avonden over wonen (zowel huur 
als koop) en de energietransitie, duurzame mo-
biliteit, voedsel, minder spullen en minder ver-
spillen. Op de laatste avond wordt gekeken naar 
ieders eigen motivatie rondom duurzaamheid 
en de aanpak van een privéplan. Daarnaast wor-
den tips gegeven om zorgen over klimaatveran-
dering en (reductie van) de klimaatimpact met 
andere mensen te bespreken. 

Gezelligheid en respect
De workshops zijn bedoeld voor inwoners die 
intensiever met duurzaamheid bezig willen zijn. 
Voorkennis is niet noodzakelijk. Gezelligheid en 
respect voor elkaars proces staan voorop. Ver-
anderingen in levensstijl gaan alleen werken als 
mensen deze ook leuk en gemakkelijk vinden 
en als deze echt bij hem/haar passen. Dus voor 

iedere portemonnee. Deelnemers helpen elkaar 
om hun eigen stappen in hun eigen tempo te 
zetten. Een mogelijk vervolg zou het starten van 
een buurtproject kunnen zijn.  

Infoavond
Mirjam Bemelmans is de gespreksleider. In Box-
tel en de regio heeft ze al meerdere workshops 
over deze onderwerpen geleid. Reacties van 
deelnemers: 
•  ‘Ik weet nu meer over het grote plaatje en kan 
betere keuzes maken’.  

•  In plaats van machteloosheid en eenzaamheid, 
heb ik nu mijn eigen regie en positieve energie 
te pakken.’ 

Op maandag 16 september wordt vanaf 20.00 
uur in De Rots het hoe en wat van de workshops 
door Mirjam uitgelegd. Iedereen is welkom. 
Daarnaast is deze informatieavond een praktisch 
voorproefje op de cursus. Handvatten voor een 
goed gesprek over klimaatverandering worden 
aangereikt en er is oefening on the spot met 
feedback. Iedereen is welkom.  
Meer informatie en inschrijving (tot uiterlijk 22 
sept.) via David Andreae (Transitie Boxtel, 
ttboxtel@gmail.com, 0411-677597) of 
Mirjam Bemelmans (0411-684419). 

De wijkkrant moet blijven. Ik denk dat het een 
heel welkome aanvulling is voor de wijk. Er staan 
altijd leuke dingen in. En zonder de wijkkrant 
hadden we bijvoorbeeld geen kunstenaars-
straatje kunnen organiseren voor de Boxtel Oost 
Dag. Die informatie hebben we namelijk uit de 
wijkkrant.
Rita van Berkel

Ik vind de interviews zo leuk. Met de wijkkrant 
haal je de mensen naar voren. Zo las ik in de vo-
rige wijkkrant over Mijn Herdenking van Miriam 
van Breugel. Goed dat er op deze manier meer 
bekendheid aan kleine ondernemers wordt ge-
geven. En laatst het artikel over de generatie- en 
de beweegtuin – ik denk dat het voor ouderen 
goed is om de papieren krant te krijgen. Zij heb-
ben vaak geen internet.
Danielle Meeuwsen

Ik lees de wijkkrant altijd. Nuttig en leuk.
Alex Kampert

Drie jaar geleden ontstond het idee: de kinder-
boerderij moest aangepast worden om toegan-
kelijk te zijn voor álle bewoners die er langer wil-
len verblijven. Namens B en W stelde wethouder 
Peter van de Wiel voor aan de Stichting Kinder-
boerderij Boxtel om de gewenste bouwkundige 
uitbreiding uit te voeren met een historische 
Vlaamse schuur. 

Nu staat hij er, maar dan uitgevoerd als dwars-
deelschuur. Veel bezoekers hebben hun be-
wondering al uitgesproken over de herplaatste 
nieuwe ‘oude’ schuur die tot voor kort, in een 
vervallen toestand, in Berlicum stond. Daar 
was hij omstreeks 1835 gebouwd. De schuur is 
in Boxtel opgebouwd volgens de methode die 
werd toegepast in de 19e eeuw, door de aanne-
mer De Bont, een bekende aannemer voor his-
torische gebouwen zoals de kathedraal Sint-Jan.

Jong en oud
De uitbreiding is noodzakelijk geworden omdat 
de kinderboerderij zich niet meer alleen richt op 
kinderen, maar juist activiteiten organiseert voor 
jong én oud, valide én invalide. 
Zo start in september samen met Contour de 
Twern het project Dagje thuis (zie elders in deze 
krant) om ouderen de mogelijkheid te bieden 
om, in een authentieke omgeving, samen iets 
te ondernemen, te genieten van elkaars gezel-
schap (‘buurten’) en gezamenlijk een lunch te 
nuttigen.
Daar is een passende toiletvoorziening voor no-

dig, die niet in de boerderij kon worden 

Meningen wijkkrant

Niet knuffelen

gebouwd. Dus moest er geïnvesteerd worden in 
een nieuwe toiletgroep waar een volledig inte-
graal invalidentoilet deel van uitmaakt. De totale 
kosten voor deze investering bedragen 150.000 
euro waarbij de gemeente, als eigenaar, twee-
derde deel bijdraagt voor het casco en de Stich-
ting Kinderboerderij Boxtel 50.000 euro voor het 
interieur.

Sponsoren
De Stichting Kinderboerderij had onvoldoende 
eigen vermogen voor haar deel van deze inves-
tering. Dus moest 35.000 euro gevonden wor-
den bij sponsoren. Dat is gelukt en daar zijn we 
hun zeer dankbaar voor. Hoofdsponsoren zijn: 
Stichting Sjef van de Laar, Stichting Jack en Joke 
van Geel, Stichting Nationaal Landschap Het 
Groene Woud, Rabobank Coöperatief Dividend. 
Daarnaast hebben zich vele sponsoren zoals 
Legrand, Rotary Boxtel Haaren Oisterwijk, en 
Tuincentrum Boxtel met respectabele bijdragen 
het project gesteund. De lokale architect Cleem 
Snijders heeft het bestuur vakkundig geholpen.
 Dankzij hen en onze vaste sponsoren hebben zij 
ervoor gezorgd dat de kinderboerderij toegan-
kelijk is geworden voor jong en oud, voor valide 
en mindervalide bezoekers, kortom voor ieder-
een. Samen met de ernaast gelegen generatie- 
en beweegtuin vormt dit een unieke plek in Box-
tel Oost en is het een echte aanwinst voor Boxtel.
Op 19 september vindt de opening plaats. 
Kom gerust eens kijken, wij zijn ontzettend trots 
op het resultaat. Een stukje Brabants erfgoed.

Boxtel Oost is een monumentaal pareltje rijker
Hulphonden mogen niet worden geaaid of 
toegesproken. Alleen de baas of bazin mag dat 
doen. Ook oogcontact is niet gewenst. Ineke 
Platel heeft een hulphond, Oddy, en die wordt 
soms geaaid en toegesproken door voorbij-
gangers. „Het is allemaal goed bedoeld, maar 
Oddy is hard aan het werk en dan wordt hij 
afgeleid,” legt Ineke uit. “Negeren is het beste.”


