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het kloppend hart van Oost

Fotografie, film en mediakunst centraal, Oosterhof, een goed koopcentrum
terdag 23 en 30 november bezoeken Pieten
Na twintig jaar hebben Liesbeth en Stan hun
ook op de basisscholen in Oost
ons winkelcentrum, en ook de Pieten-muziekKeurslagerij overgedragen aan de nieuwe eigeCultuurBox stelt, samen met twaalf Boxtelse
basisscholen, elk jaar een Lokaal Kunstmenu samen: een educatief programma dat in
het teken staat van één specifieke culturele
discipline. Dit schooljaar staat fotografie,
film & mediakunst centraal.
Op alle basisscholen is inmiddels gestart met verschillende lessen en workshops rond fotografie,
film en mediakunst. Zo ook op de Hobbendonken, de Spelelier, de Vorsenpoel, de Maremak
en de Beemden in Boxtel-Oost. De afzonderlijke
scholen konden zelf een keuze maken uit het samengestelde Kunstmenu. Op deze manier kan
het cultuuronderwijs afgestemd worden op de
vraag én op het onderwijsprogramma van een
school.
De leerlingen van groepen 1 tot en met 8 gaan
onder meer zelf fotograferen, ze leren vloggen,
krijgen acteerles of nemen een kijkje achter de

schermen bij Omroep Dommelland om te zien
hoe het er in een echte filmstudio aan toe gaat.
Het overkoepelend thema is dit jaar de Kinderrechten van Unicef. In dit kader doen álle groepen 7 en 8 mee aan een heus Boxtels Filmfestival dat op 20 november van start gaat, tijdens
de Internationale Dag voor de Rechten van het
Kind. Vanaf die dag gaan de kinderen aan de slag
met het bedenken van filmideeën over een kinderrecht. De beste filmideeën worden verfilmd
met hulp van een echte regisseur en worden op
6 april 2020 vertoond in Theater aan de Parade
in ’s-Hertogenbosch tijdens de finale, waar maar
liefst 820 leerlingen bij aanwezig zullen zijn.
CultuurBox en Stichting Brede Scholen Boxtel
beantwoorden hiermee aan de wens van wethouder Lestrade om aandacht te vragen voor
kinderrechten en de Internationale Dag van de
Rechten van het Kind, die dit jaar voor de dertigste keer zal worden gevierd.

Ondernemer in de wijk:
Maike Swinkels
“Luxe voor een betaalbare prijs.”

In de kranten hebt u kunnen lezen dat wethouder Eric van den Broek positief heeft gereageerd
op de verbouwingsplannen, maar nog een halfjaar nodig heeft om enkele aanpassingen te kunnen toetsen. Binnenkort hebben wij als winkeliers een gesprek met wethouder van de Broek
over de voortgang van de verbouwing. Dagelijks
krijgen wij vragen van winkelbezoekers over de
verbouwing. Net als jullie vinden wij ook dat er
snel duidelijkheid moet komen en snel een beslissing. Wij wíllen door en we móéten door!

band komt spelen.
Voor kerst hebben we eveneens leuke activiteiten ingepland. Op diverse dagen voor
Kerstmis hebben we voor de bezoekers van
het winkelcentrum koffie, thee, chocolademelk, glühwein en lekkere versnaperingen
klaarstaan.
Op zaterdag 14 december kunnen de klanten van winkelcentrum Oosterhof een gratis
persoonlijke kerstkaart laten maken. Een fotograaf met speciale kerstachtergrond maakt
persoonlijke fotokerstkaarten, aangeboden
door de winkeliers van Oosterhof.
Voor 2020 verwachten wij meer duidelijkheid
te krijgen over de aanpassing van uw winkelcentrum aan de normen van deze tijd.
Met vriendelijke groet,

Het winkelcentrum is al klaar voor de komst van
Sinterklaas: de versiering is aangebracht. Op za-

Hans van Erp en Marc van den Biggelaar

Even voorstellen…Wauda Maas
Al geruime tijd schrijf ik met veel plezier artikelen voor de wijkkrant Boxtel-Oost. Elke
keer is het weer spannend wie ik mag interviewen.

Thuis vermaak ik me ook door een beest te
boetseren uit een homp klei, of ik naai van wat
lapjes een leuke trui voor de kleinkinderen.

Deze keer schrijf ik over mezelf. Wellicht overbodig, want al meer dan dertig jaar woon ik met
mijn man Frans midden in Oost, vlak bij de kinderboerderij. In die tijd heb ik veel mensen leren
kennen via onze vier kinderen, die bij de reddingsbrigade zwommen, scholen bezochten, bij
het kerkkoortje zongen en die we aanmoedigden tijdens sport- en muziekevenementen. Toen
ze wat ouder waren, ben ik bij tandarts Spaas
gaan werken. Daar zaten ook veel inwoners uit
Oost met enige regelmaat in de stoel.

Met Maike Swinkels is Boxtel Oost een nieuwe
ondernemer rijker: ze is hier onlangs haar eigen
kapsalon begonnen. Eigenlijk is ze al sinds haar
vijftiende kapster. En na haar vierjarige BBL-opleiding ‘Ondernemend kapper niveau 4’ – die ze
zelfs in slechts drie jaar heeft afgerond – was ze
op haar negentiende al leidinggevende in een
kapsalon in Nuenen, waar ze eerder haar opleiding heeft gevolgd.
“Al mijn tantes waren kapper en als kind kreeg
ik voor mijn eerste communie een tas vol kapstersspullen en zo is het eigenlijk bij mij begonnen.” Maike is duidelijk iemand met een nononsensementaliteit. De uitdrukking ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is haar op
het lijf geschreven.
Rustmoment
Op 1 oktober dit jaar opende Maike haar eigen
kapperszaak ’t Kapsterke. Als je naar binnen
loopt, zie je een door haar vriend en schoonvader prachtig verbouwde ruimte met alles erop
en eraan. De bouw heeft ze goed in de gaten
gehouden; alles is precies zoals ze het zelf wil,
met als doel dat haar klanten zich op hun gemak voelen.
Het uitgangspunt is mensen een rustmoment
geven. “Ik wil dat mensen luxe ervaren voor een
betaalbare prijs en als ze naar buiten stappen
denken: nu is mijn dag weer goed. Dan is mijn
dag ook goed.”
Ze werkt alleen volgens afspraak. “Dan kan ik
alle tijd aan mijn cliënten geven.”

naren Arie en Martin. Op hun ‘afscheidsreceptie’
hebben veel vaste klanten afscheid genomen
van Liesbeth en Stan. En kennis kunnen maken
met de nieuwe eigenaren Arie en Martin. Wij,
als collega-winkeliers, zijn blij dat de Keurslager
in ons winkelcentrum blijft. Wij wensen Arie en
Martin veel succes.

Jarenlang heb ik me met hart en ziel ingezet
voor de Stichting Boxtel Salonta en sinds het
werk daarvoor minder werd voor de Stichting
Jalihal, werkzaam in India. Want ik voel me wereldburger: de hele aarde is van ons allemaal en
daar zijn we samen verantwoordelijk voor.
We boffen met Boxtel Oost: het is mooi, er is
veel groen en het is ruim opgezet. Ook kunnen
we gemakkelijk even fietsen of wandelen naar
de Kampina, de Geelders, Landgoed Velder, of
Landgoed Venrode. Tijdens onze frequente wandelingen – van Petershoek naar De Lange Loop
langs de Dommel en via het winkelcentrum
langs de retentievijver weer terug – genieten we
van de mooie natuur dicht bij huis.
Maike Swinkels, Hair Salon ’t Kapsterke
Beneluxlaan 42, 5283 HD Boxtel, 06 - 18871516
tkapsterke@outlook.com
www.facebook.com/tkapsterke
Bart Jansen

Frans en ik trekken er graag samen op uit. Bijvoorbeeld met de vouwwagen in Nederland
of elders in Europa. Een enkele keer ook verder
weg, zoals afgelopen voorjaar per camper door
de ruige natuur van West-Amerika, een langgekoesterde wens.

Naast twee keer in de week zwemmen en een
ochtend naar de keramiekcursus in Schijndel,
kijk ik telkens weer uit naar de repetitie bij
Popkoor JukeBOX. Ik vind het heerlijk om te
zingen; strijkplank open, muziek aan en de was
is voor je het weet gevouwen en gestreken. En
soms zit ik samen met Silvester, onze kat, op de
bank met een spannend boek of met de iPad
voor een spelletje Wordfeud. Weinig tijd om
stil te zitten; er is altijd wel iets leuks te doen.
Wauda Maas

Het roer om: Charlotte de Jongh
Charlotte de Jongh deinst nergens voor terug.

Een vaste baan opzeggen, op wereldreis en
vervolgens een eigen bedrijf. Charlotte de
Jongh (28) gooide het roer zelfs twee keer
om.
Ze werkte bij het atelier van La Poubelle in Tilburg. Charlotte knapte meubels op tot ze weer
mooi en hip waren, maakte van oud leer en textiel tassen en schorten. Drie jaar lang deed ze
dat. En besloot toen in januari 2017 om meer van
de wereld te gaan bekijken. Ze zei haar baan op
en ging naar Nieuw-Zeeland, Frans-Polynesië en

Australië. Ze werkte op diverse locaties, zoals op
een biologische fruitboerderij in Frans-Polynesië.
„Als het regende, veranderde het in een dramatisch landschap met overal watervallen rondom
de boerderij. Frans-Polynesië is echt de mooiste
plek ter wereld. Heel idyllisch en de mensen zijn
ontzettend vriendelijk. Als je ergens naartoe
moet, rijden ze zo twintig kilometer voor je om
om je ergens naartoe te brengen. Op straat spelen ze gitaar en dan ga je lekker meezingen en
meeklappen.” In Nieuw-Zeeland werkte ze in het
oudste hotel van het land. Gevarieerd werk dus.

Charlie Moon
In het noorden van Australië bezocht ze het oerwoud en vandaaruit trok ze langs de kust naar
Brisbane. In Brisbane richtte ze haar bedrijf op:
Charlie Moon, gespecialiseerd in grafisch ontwerp en social media. Al snel begon het balletje te rollen en was ze zo’n vijftig uur per week
aan het werk. “Voor opdrachtgevers in Australië,
Hongkong, Amerika, Londen, onder meer alcohol-bedrijven. Inmiddels zijn mijn grote klussen
voor die bedrijven klaar, en nu doe ik alleen het
onderhoudswerk voor social media.” Dus heeft
ze tijd voor nieuwe opdrachtgevers. “Die hoop ik
nu ook in Nederland te krijgen, nu ik weer hier
woon.”
Terwijl ze door de portfolio op haar website
bladert, valt de grote diversiteit van haar werk
op. Evenals de prachtige balans tussen vorm en
kleur. “Dit is mijn passie, hier wil ik echt in doorgaan. Als ik aan het werk ben, kan ik er geen genoeg van krijgen. Dan vergeet ik alles, ook om
te eten.”
www.charliemoonstudio.com
06 12987171
Het roer omgegooid?
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:
noorreigersman@gmail.com.
Alvast onze hartelijke dank en graag tot ziens!
De redactie

Jongere in de wijk: Pip van der Steen
men uit mijn tijd’, meestal wit, rechthoekig en
in de loop van het schooljaar voorzien van een
zwart putje gemaakt met mijn potlood. Met het
ultieme doel een standaard te maken voor mijn
potlood. Of zo’n rondje op het eind van het potlood dat je dan ineens in je mond kon hebben.
Tja.

Op weg naar honderd gummen
Vandaag ben ik in gesprek met Pip Van der
Steen. Graag wil ik Pip even voorstellen.
Dus, Pip van der Steen, tien jaar jong. Pip
heeft een hobby: ze verzamelt gummen. Nu
is het voor mij alweer geruime tijd geleden
dat ik mijn uren doorbracht in de schoolbanken en daarom ben ik benieuwd naar
de ontwikkelingen op het gebied van het
gum.
De historie van het gum
Voor een interview met iemand doe je wel
eens wat research. En nooit te oud om te leren
las ik dat de Britse chemicus Joseph Priestley
in 1770 per ongeluk ontdekte dat potloodstrepen konden worden verwijderd door eroverheen te wrijven met een stukje rubber. Kleine
stukjes rubber werden vanaf dat moment verkocht als gum.
Onwillekeurig dacht ik ook terug aan de ‘gum-

Veelkleurig
Maar terug naar het heden. Als ik even later
tegenover Pip aan de tafel zit en haar aankijk,
vraag ik maar direct: “Hoe ben je ertoe gekomen
om gummetjes te gaan verzamelen?”
“Dat weet ik niet,” antwoordt ze. “Als ik in de winkel kom, kijk ik vaak naar leuke gummen en wil
ze dan ook hebben”.
En zo is het twee jaar geleden begonnen. Het
doel van Pip is om honderd verschillende gummen te hebben. “Ik heb er al 33,” vertelt ze, en ze
schudt het etui leeg dat voor haar op tafel ligt.
Nu zijn de gummen bij mij al enige tijd uit het
zicht, maar wat ik daar zag liggen is een explosieve ontwikkeling van wat ik dacht dat een
gum was.
Trots laat Pip mij haar twee regenbooggummen
zien, kleuren waar je blij van wordt. Gummen
in gedaanten van dieren die uit elkaar gehaald
kunnen worden. Even later liggen de zeehond,
pandaberen en olifant in stukjes voor me op tafel. Tussen het vossenkopje, de dolfijn, de appelschijf, de druiventros, het kushandje en nog veel
meer zie ik ineens iets met glitters.
Zelfgemaakte gummen
Dat blijkt een van de gummen te zijn die Pip zelf
maakt. Hiervoor gebruikt ze een lijmpistool, een
knikker en glitters. Het recept is als volgt: eerst
een laagje uit het lijmpistool, goed laten drogen,

een knikker erop leggen, daarop een laagje uit
het lijmpistool en bovenop afdekken met glitters.
Resultaat: een eigen ontworpen en uniek gum!
Pip heeft er zeven in haar collectie opgenomen.
Graag wil ik haar danken voor het gesprek en
ik hoop dat zij erin zal slagen om haar doel van
honderd verschillende gummen te halen.
Thuis zoek ik toch nog even in ‘het laatje’, waar
van alles in ligt en vind een oud gum. Ooit wit
geweest, met ronde kanten en inmiddels heeft
het veel elasticiteit verloren. Ik heb er maar eentje, en leg hem toch maar weer terug in het laa
tje.
Corinne van der Laar

Computerstress?
Lees dan dit!
Het Hobbycentrum Boxtel biedt Boxtelse
55-plussers een keur van aantrekkelijke cursussen aan. Onder het motto ‘Ontmoeten, leren,
doen’. Het Hobbycentrum verzorgt onder andere computercursussen en geeft zo nodig computerhulp aan huis. Boxtel Oost met ruim tienduizend inwoners heeft de meeste 50-plussers.
De razendsnelle ontwikkelingen op gebied van
computers en de noodzakelijke software zorgen bij vele 50-plussers voor hoofdbrekens. Het
Hobbycentrum biedt hiervoor de juiste oplossingen. Een greep uit onze computercursussen:
Windows 10, Tablets & Smartphone, Word, Excell, MacOS, onlineveiligheid, computeronderhoud, computerhulp aan huis, etc.
www.hobbycentrumboxtel.nl
0411 210 355
06 53851409

Niet achter
de geraniums

Bezig met de
Bokselse Kwis!

Wijze uit Oost: Hen Maas
lijsters, spreeuwen, vinken en putters, die
soms in kleine of grotere groepen langskwamen.”

Hoe bevalt het oudere mensen in BoxtelOost? Aan het woord Henny van Schijndel.
Wel, het blijkt dat Henny (80) het prima naar
haar zin heeft in Boxtel Oost, hoewel er toch
wel wat overlast is van rondscheurende
scooters. In 2007 verhuisde ze vanuit Selissenwal naar een flat op Hoogheem. Daar wonen ook enkele familieleden van haar.
“Ik kan mij uitstekend redden,” vertelt Henny.
“Ik heb regelmatig contact met mijn familie en
ik ben vrijwilliger geworden bij de Huiskamer,
het sociale ontmoetingspunt in flat 7 (nr. 448)
waar iedereen welkom is voor verschillende
activiteiten.” Daar is Henny vooral belast met
het verzorgen van de koffie, en verder doet ze
haar best om aan zoveel mogelijk dingen mee
te doen. “Ik ontmoet daardoor ook heel veel
mensen. Er wordt duidelijk in een behoefte
voorzien, want er komen ongeveer vierhonderd bezoekers per maand!”
Promoten Huiskamer
Henny vindt het erg belangrijk om de Huiskamer te promoten. Zoveel mogelijk bekendheid is belangrijk, vooral met het oog op de
continuïteit van de Huiskamer. Dat is voor
Henny echt een punt en dus gaf ze een heuse
presentatie van wat de mogelijkheden zijn in
de Huiskamer.
“Wat betreft de activiteiten kan men kiezen uit
vele mogelijkheden zoals koffiedrinken, gebak eten, knutselen, dineren en bijvoorbeeld
kienen, dit alles op vastgestelde tijden. Daarbij moet soms een bescheiden bijdrage moet
worden betaald.” Iedereen kan er binnenlopen
om een kijkje te nemen. Soms worden er ook
externe activiteiten georganiseerd zoals een
uitje.
Verder zingt Henny ook erg graag op verschillende locaties, onder meer in de Sint-Petrusbasiliek. “Daar woon ik nu dus ook lekker
dichtbij. Ik ga niet achter de geraniums zitten.
Met alles wat ik doe, is mijn tijd goed gevuld.
Zo doe ik ook van alles voor andere mensen,
zoals boodschappen doen of gewoon iemand
opzoeken voor een praatje. Je moet het toch
zélf doen en zélf opzoeken!”
Informatie over de Huiskamer(agenda) zie:
www.facebook.com/hoogheem,
de schermen in de hal van de flats,
Mooi Boxtel krant
Bart Jansen
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Jammer dat er geen geluid bij dit krantje zit,
want in de boom voor het huis van Hen Maas
tjilpt en piept het van de vogels. De oude eik
zit vol klimop en Hen geniet van de vele vogels
die er vertoeven. Want vogels in hun natuurlijke
omgeving bestuderen, dat is zijn hobby. Al ruim
dertig jaar is Hen lid van de Werkgroep Natuur
en Landschapsbeheer Boxtel.
“De laatste vijftien jaar inventariseer ik, samen
met andere leden, vogels in opdracht van Natuurmonumenten. Dit jaar deden we dat in een
stuk natuur langs de Beerze. In maart begonnen
we alle vogels die we zagen en hoorden in te

voeren op de tablet. In vijftien weken tijd hebben we het traject tien keer gelopen, in telkens
drie uur tijd, om zo alle broedvogels in kaart
te brengen.” Hen is tevreden: “Het resultaat
mocht er zijn: dit jaar zijn vijftig verschillende
vogels genoteerd.”
Ook bij de vogeltrektelling dit najaar was hij
aanwezig. “Vanaf de uitkijktoren op Banisveld
hadden we een goed uitzicht over een groot
gebied. Het spectaculairst waren de zeventig
buizerds die op deze dag langskwamen. Maar
tussen zeven uur ’s ochtends en vier uur ’s middags zagen we ook torenvalken, slechtvalken,

Creatief van Dichtbij : Marianne Lagas

Ze laat zich niet uit het veld slaan
In mei dit jaar is het echtpaar Marianne en
Ruud Lagas neergestreken in Oost. In een SIRwoning. SIR is een afkorting van ‘Stichting
Initiatieven Realisatie 55+ woningen’, een
bouwvorm waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Omdat Marianne
drieënhalf jaar geleden een herseninfarct in
de zwaarste categorie kreeg, verhuisde het
echtpaar vanuit Vught naar een SIR-woning.
Het infarct heeft een enorme impact op haar
leven, maar ook op dat van haar echtgenoot.

Creatief in alle opzichten
Marianne heeft de coupeuseopleiding gedaan
en ging werken bij Maison Linette in Den Bosch,
het modehuis waar toenmalig koningin Juliana
en de prinsessen Beatrix en Margriet kleding
lieten maken. Toen Ruud Marianne ten huwelijk
vroeg, maakte zij haar eigen trouwjurk. Ze gebruikte niet de gebruikelijke witte stof voor een
traditionele japon, maar lichtgroene stof voor
een strakke jurk met daarover een lang kanten
overkleed afgezet met maraboe-veertjes. Heel
creatief dus… En dat is ook te merken in de
schilderijen die ze tegenwoordig maakt. Haar
rechterhand is weliswaar verlamd, maar met
haar linkerhand – die ze redelijk goed kan gebruiken – maakt ze prachtige schilderijen waarvoor ze zelf de verf mengt. Haar werken hebben
uiteenlopende thema’s, zoals een hondje op een
vloerkleed en een bloemenveld. Maar de thema’s hebben ook iets gemeenschappelijks: ze
zijn geput uit het dagelijks leven. Marianne heeft
een scherpe blik waarmee ze haar omgeving in
zich opneemt. Dat doet ze onder meer wanneer
ze met haar wandelstok door Oost loopt, goed
observerend. Verder puzzelt ze en luistert ze
naar muziek.
Optimisme
Sinds mei dit jaar gaat Marianne naar de dag-

Meningen over onze wijkkrant
Geweldig de wijkkrant. Ik kijk er echt naar uit op
de woensdag dat hij komt. Ik lees hem van voor
tot achter. Ik zou hem zeker niet kwijt willen.
Dan heb ik nog liever dat huis-aan-huisbladen
verdwijnen. De wijkkrant is namelijk helemaal
toegespitst op de wijk. Leuk om te lezen wat je
wijkgenoten doen. Als je hen daarna in de wijk
ziet lopen, dan ben je op de hoogte en je weet

Telposten
“De telposten liggen op vluchtroutes,” verklaart Hen. “Door enkele vogels van zendertjes te voorzien kunnen deze routes bepaald
worden. Het is belangrijk om tellingen meerdere jaren op dezelfde plaatsen te doen om
een goed overzicht te krijgen.” Naast tellingen
hangt hij ook nestkasten voor steen- en kerkuilen op. “Door het veranderende landschap
en het isoleren van gebouwen zijn er voor
deze holenbroeders weinig geschikte nestplaatsen te vinden.” Brabants Landschap verstrekt kasten die gemaakt zijn van gestoomd
hout. “Dat rot en schimmelt niet.”
Het liefst is Hen buiten in de natuur, maar op
dinsdag is hij binnen aan het werk. Niet in
Boxtel, maar in het Oudheidkundig museum
Romeins Halder in Sint-Michielsgestel. De
collectie van het museum is voor het allergrootste deel afkomstig van de opgravingen
in Halder in de jaren zestig en zeventig. De
vondsten dateren uit de eerste eeuwen van
onze jaartelling en geven een beeld van de
romanisering in Halder en omgeving.
Mijn interview met Hen Maas was heel leerzaam. Hen is een enthousiaste man, die boeiend over zijn hobby’s kan vertellen.
Wauda Maas

behandeling in Liduina, maar omdat er geen
vooruitgang meer in zit, stopt de behandeling
in december. Sinds kort gaat ze twee dagen in
de week naar de dagbesteding bij Uniek in de
Stationsstraat, waar zij ook creatief bezig is. En
binnenkort gaat ze elke donderdag naar de
Kinderboerderij.
Het is onvoorstelbaar hoe deze dame door
het leven gaat. Ze is altijd vrolijk. En hoewel
ze niet kan praten, groet ze je vrolijk bij binnenkomst. Met gebaren en uitdrukkingen van
haar gezicht kan ze je veel duidelijk maken.
Ruud vult haar aan en soms raadt hij wat ze
bedoelt. Klopt dat niet, dan laat ze dat duidelijk merken. Op de een of andere manier puzzelen we uit wat ze bedoelt. Dat kost tijd, maar
Marianne laat zich niet in een hoek drukken
en straalt een onverwoestbaar optimisme uit.
Ria Schraverus
Bent u creatief?
Bent u creatief bezig? Bijvoorbeeld met schilderen, tekenen, beeldhouwen, koken, schrijven, toneelspelen, muziek, noem maar op. En
wilt u daar graag over vertellen in deze wijkkrant? Dan horen we graag van u. Voor onze
rubriek ‘Creatief van dichtbij’. U kunt zich opgeven via: noorreigersman@gmail.com
Dank u alvast hartelijk.
De redactie

hun naam. Van mij mag de wijkkrant elke maand
verschijnen.
Annelies Tausch

Ik puzzel de wijkkrant niet helemaal uit. Voor
mij is het vooral interessant om te weten te
komen wat er allemaal gaat gebeuren.
Annie Smits

Ik pik de stukken eruit die me interesseren en ik
kijk de wijkkrant vooral na op activiteiten die er
zijn. Zo blijf ik goed op de hoogte.
Neeltje Bijl

Ik neem hem meestal mee naar huis. Heel fijn
om te lezen wat er te doen is. Daar is de krant
echt nuttig voor.
Marlou van der Pasch

Ongetwijfeld bereidde ook in Boxtel-Oost een
aantal teams zich al weken voor op de Bokselse Kwis (2 november) en deed mee.
Daar ik eerst nog dacht een rustige avond te
hebben, uitgestrekt op de bank met mijn handen vrij voor een glaasje en een hapje, liep
dit na een telefoontje van mijn dochter toch
enigszins anders.
“Mam, wil jij ons satellietteamlid zijn voor de
Bokselse Kwis? En vraag Rikie dan ook, want die
weet heel veel.”
Het eerste was een vraag en het tweede min of
meer een opdracht (of verzoek). Op vragen van
mijn kinderen ben ik geneigd snel ja te zeggen
en dus ook nu zei ik volmondig: `Ja.’
Een telefoontje naar Rikie van Amelsfort en een
snel doorzoeken van de stapel kranten was het
begin van een nieuw avontuur.
Rikie en ik zaten in afwachting aan de tafel achter i-Pad en laptop, stapel Brabants Centrum,
dienblad met glazen en een fles wijn. Precies
om 18.16 uur rolden de vragen en opdrachten
op mijn telefoon binnen. Nu behoren Rikie en ik
niet meer tot de allerjongsten, dus ons verzoek
om de teksten eveneens per mail te sturen werd
snel ingewilligd. Want wat heb je aan een satellietteam dat de kleine lettertjes niet kan lezen?
De buitenopdrachten mochten we overslaan en
op speciaal verzoek moesten we ons concentreren op ‘dingen van vroeger’. Zo gezegd, zo
gedaan. Het werd voor ons dus echt een terug
in de tijd. We zagen gebouwen die inmiddels
gesloopt zijn, of een heel andere bestemming
hebben gekregen. We keken naar bouwwerken
die er nog wel staan, maar waar ook alweer? En
dan wordt het zoeken en uiteindelijk vinden.
Van oud design wisten we ook wel het een en
ander, maar BB’ers (Bekende Boxtelaren) is toch
iets anders. We kenden er wel een paar, maar
juist van díé personen was geen foto opgenomen in de Bokselse Kwis.
Ook maakten we kennis met de binnenkant van
diverse vruchten en tot onze eigen verbazing
(en met hulp van een goed kookboek) slaagden
wij erin om de vruchten te achterhalen.
De avond vloog voorbij. We hebben amper tijd
gehad voor een hapje en drankje. De hele tafel
lag vol met papier en er werd veelvuldig heen
en weer gebeld met het ‘hoofdkwartier’.
En toen ineens was het 23.00 uur. De tijd stopte,
de telefoonlijn was dicht.
Rikie en ik waren er moe van. Volgend jaar weer?
Een jaar is nog lang, maar tjee, wat was dat leuk
om samen met andere Boxtelaren ‘rond’ te kijken in het Boxtel van toen en het Boxtel van nu.

Corinne van der Laar
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Bericht van de wijkmakelaar

Nestkastjes voor bestrijding eikenprocessierups
De bestrijding van de eikenprocessierups
heeft de afgelopen zomer de gemoederen
flink beziggehouden. De overlast was groter
dan ooit, niet alleen in Boxtel, maar in heel
Nederland. Massaal werden processierupsen weggezogen, weggebrand of bestreden
met biologische middelen. Daarnaast is veel
geëxperimenteerd met het bestrijden van
de rups met natuurlijke vijanden, waaronder bepaalde vogels en insecten. De resultaten zijn veelbelovend.
Naar aanleiding hiervan ontstonden in diverse
gemeenten, waaronder Sint-Michielsgestel, ini-

tiatieven om nestkastjes voor kool- en pimpelmezen te maken en te plaatsen in de nabijheid
van eiken. De mees is een van de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups en met het
plaatsen van nestkastjes kunnen inwoners actief bijdragen aan de bestrijding. Als Boxtelse
wijkmakelaars hebben we dit initiatief overgenomen en zijn in september een campagne
gestart waarbij we inwoners hebben opgeroepen om samen met buurtgenoten nestkastjes
te plaatsen. De nestkastjes zijn daarbij door de
gemeente beschikbaar gesteld in de vorm van
bouwpakketjes. De eerste driehonderd stuks zijn
gemaakt door het Hobbycentrum Boxtel, in samenwerking met de Kinderboerderij Boxtel. De
campagne bleef overigens niet onopgemerkt;
we haalden er zelfs de landelijke tv mee!

Inwoners kregen de mogelijkheid de bouwpakketjes van de nestkastjes in elkaar te zetten in
het Hobbycentrum of in de Kinderboerderij.
Daarnaast boden we de mogelijkheid om de
bouwpakketjes op te halen en als buurtactiviteit
in elkaar te zetten, te schilderen en op te hangen.
Om aan de enorme vraag te kunnen voldoen
hebben ook de Natuurwerkgroep Liempde en
het praktijkonderwijs van het vmbo-college in
totaal driehonderd extra bouwpakketjes geleverd. We zijn erg blij met de samenwerking met
al deze partijen en het enthousiasme waarmee
zij aan het slagen van het project hebben bijgedragen. Gezien het succes gaan we het project
volgend jaar na de zomer een vervolg geven!
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.wijwerkenmee.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, Liempde
en Boxtel-Oost:
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
0411 655256 of 06 37708243

Van de Kinderboerderij
De strijd tegen de eikenprocessierups
De gemeente Boxtel wil de aanpak van de eikenprocessierups volgend jaar op een natuurlijke manier extra stevig aanpakken. De Boxtelse
pimpel- en koolmeesjes worden ‘verleid’ met
vogelkastjes om voor nakomelingen te zorgen.
Want mezen houden, als geen ander, van eikenprocessierupsen. Ook de Kinderboerderij heeft
bouwpakketjes gemaakt. Zie voor meer info het
bericht van de Wijkmakelaar elders in deze krant.

die kastjes kwamen maken. De nieuwe schuur
kwam goed van pas, maar buiten timmeren was
ook heerlijk. 8 november bezochten leerlingen
van de Spelelier de mezenkastjeswerkplaats op
de Kinderboerderij. Passen, meten, lijmen, spijkeren en schilderen.
Er zijn nog bouwpakketjes verkrijgbaar. Zolang
de voorraad strekt kunnen ze, tijdens de doordeweekse openstelling, worden opgehaald op de
Kinderboerderij en thuis in elkaar worden gezet.

Het was woensdag 6 november een gezellige
drukte met timmermannen en één timmervrouw

wiewatwaar
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
Inge Huisman,
adviseur communicatie & onderzoek
inge.huisman@wonenbijJOOST.nll
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@wonenbijJOOST.nl
spreekuur wijkbeheerder in BuurtInformatieCentrum di. en do. 7.30 uur – 8.00 uur en van
12.30 uur – 13.00 uur.
Hoogheem 72
Wijkmakelaar Boxtel Oost
Hans Mols 0411 655256
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl
Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 65 59 44.
ContourdeTwern
Karin van Ditmars
Opbouwwerk
0411 655899
06 41901804
karinvanditmars@contourdetwern.nl
Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl
Brede School De Wilgenbroek
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl

Tot ziens boer Wim
Op dinsdag 23 was toch echt de laatste dag van
onze Wim: boer/beheerder. Zijn pogingen om
zonder ‘poespas’ afscheid te nemen, waren natuurlijk kansloos. In het grootste geheim hebben allerlei mensen een welverdiende dag voor
hem geregeld: Wim werd opgehaald met paard
en wagen om zijn laatste balen hooi af te leveren op de Kinderboerderij, in klederdracht. Collega Anita, eveneens in klederdracht, zat in het
complot. Te midden van zijn naasten, werd Wim,
onder het genot van koffie en gebak, uitgebreid
bedankt.

colofon

Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting JOOST, gemeente Boxtel en
Wijkorgaan Boxtel Oost.
Voor reacties of vragen kunt u contact
opnemen met de redactie:
noorreigersman@gmail.com
Ontwerp en opmaak
Het Communicatieplein, Ferdy Steger.
Redactie
Sandra Biemans, Ghislaine de Brouwer,
Karin van Ditmars, Bart Jansen,
Corinne van der Laar, Wouda Maas,
Ria Schraverus, Jan de Vreede.
Hoi kleine bezoeker van de kinderboerderij,
Zou je wel eens samen met mama, papa, of
misschien wel oma of opa willen tuinieren?
Dat kan binnenkort op de Kinderboerderij.
In februari 2020 start de Kinderboerderij
met het project t’omaatje.

Welkom boerin Maria
Na het vertrek van boer Wim is boerin Maria Jeurissen in dienst getreden. Zij beheert voortaan,
samen met boerin/gastvrouw Anita, de Kinderboerderij. Maria is een bekend gezicht; ze heeft
op de Kinderboerderij Cello-cliënten begeleid.
We zijn heel blij met de komst van Maria
en wensen haar heel veel succes

Sandro, ons nieuwe paardje.
Banjer heeft weer een maatje. En hij heet Sandro! Een stoere naam voor een klein paardje. Hij
is nog maar negen maanden en vergeleken met
Banjer, nog heel klein. Hij zal nog wel iets groeien, maar niet heel veel. Sandro heeft een heel
aardig karakter en houdt van gezelschap.

Voor wie?
voor kinderen tussen 6 en 10 jaar samen
met mama, papa, oma of opa. Er is plaats
voor 4 stelletjes.
Waar?
In een van de 4 t’omaatje-tuintjes op de Kinderboerderij. Met jouw naam erop.

Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar,
Wouda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede.
Eindredactie
Tekstbureau Noor Reigersman.
Verspreiding Wijkkrant Oost
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