
          

het kloppend hart van Oost

Denk en schrijf je met ons mee? 
Dan ben je van harte welkom in ons 
gezellige team! Lees vooral even verder!
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Drie jaar hebben we de Boxtel Oost Dag moeten 
missen. Het eerste jaar door de dreiging van heel 
slecht weer, wat ook uitkwam en vervolgens twee 
jaar door corona. Maar het mag en kan weer! We 
gaan er weer een feest van maken op 4 september. 
Ja, jullie lezen het goed: niet op de laatste zondag 
van september, maar op de eerste zondag van sep-
tember. 

De reden daarvan is dat het wel erg druk wordt 
met evenementen op de laatste zondag van sep-
tember en wij willen iedereen in de gelegenheid 
stellen om te komen genieten van de Boxtel Oost 
Dag. Deze editie van de Boxtel Oost Dag is de tien-
de en dus een lustrum. We willen deze editie een 

Samen met zijn kleinzoon Tijs (7) loopt Kees Margry 
door het graslandje voor zijn huis aan de Mozart-
laan, met de toepasselijke naam Amadeo-plant-
soen. Paardenbloemen en madelie� es bloeien vol-
op met daartussen pinksterbloemen, scherpe en 
kruipende boterbloemen, bosvergeet-me-nietjes 
en veldereprijs. Vlinders � adderen rond. Een weel-
derig stukje natuur in de wijk. “Een jaar geleden 
bood de gemeente aan dat bewoners stroken van 
plantsoenen konden laten frezen en dan inzaaien 
met een bloemenmengsel dat je bij de gemeente 

Boxtel Oost Dag is op 4 september

Weelderig stukje natuur aan de Mozartlaan

Ondernemer in de wijk: Marleen Termeer
“De mens is voor mij het doel.”beetje specialer maken dan de voorgaande, met 

extra attracties. Het is nog niet helemaal bepaald 
welke dat zullen zijn. Als jullie een haalbaar en 
betaalbaar idee hebben, horen wij dat heel graag. 
Dat kan door een bericht te sturen naar info@
boxtel-oost.nl. Wie weet wordt dat dan uitgevoerd. 
Maar natuurlijk kunnen jullie ook genieten van de 
vertrouwde dingen zoals veel muziek, attracties 
voor kinderen en volwassenen, verkoop in leuke 
marktkramen en natuurlijk is er genoeg te eten en 
te drinken. 

Dus niet vergeten de eerste zondag van september 
vrij te houden voor de Boxtel Oost Dag.
De organisatie

En dat is wat Marleen Termeer heeft gedaan.
Met een brede lach op haar gezicht verwelkomt 
ze mij. De deur naar de kamer zwaait open en 
daar zie ik het eerste teken van een kleurrijk 
gesprek met Marleen: een kleurrijke wand, een 
statement in de kamer.
“Ja, sinds november 2021 geef ik kleur- en interi-
euradvies. Eigenlijk doe ik dat al heel lang, maar 
in november ben ik voor mezelf begonnen.” Na 
haar opleiding stand- en decorontwerpen aan 
het SintLucas heeft ze veel ervaring opgedaan. 
De eerste jaren als standtekenaar, daarna in een 
meubelzaak waar vaak om een volledig interi-
euradvies werd gevraagd. En de laatste jaren in 
een gespecialiseerd bedrijf dat verf verkoopt. 
“Daar lag het accent met name op het kleurad-
vies. Wat doet een kleur in je kamer? Welk e� ect 
heeft een kleur op je thuisgevoel?”

Kleur als emotie
En dat brengt me direct bij de Marleen die ik 
voor me zie.
De Marleen die kleur als een emotie ervaart, de 
Marleen die passie legt in het toepassen van 
kleur, de Marleen die de klant ondersteunt bij 
het zoeken van een veilige plek.

Elke keer vinden we het weer een � jne uitdaging 
om samen deze mooie wijkkrant maken. We be-
denken mooie onderwerpen, we hebben leuke 
gesprekken met interessante wijkgenoten en we 
schrijven erover. 
Er zijn allerlei goede redenen om met ons mee te 
denken en te doen. Want: wil je een stukje eigen 
inbreng in Boxtel Oost? Wil je onderwerpen be-
denken die relevant zijn voor de wijk? Of die ge-
woon leuk zijn? Wil je meer band krijgen met Oost? 
Spreek je graag met leuke en interessante mensen 
uit je eigen wijk? Hou je van schrijven en/of foto’s 
maken? Of lijkt het je leuk om artikelen te leren 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

schrijven? Iedereen kan het leren!
En ook heel belangrijk: wil je deel uitmaken van een 
gezellig team? Dan ben je van harte welkom om sa-
men met ons deze wijkkrant te maken. We hopen 
van harte dat je met ons meedoet! 

Voor meer informatie of opgeven: noorreigers-
man@gmail.com. 
We hopen dat we je binnenkort mogen begroeten!

Hartelijke groet,
de redactie van de wijkkrant Boxtel Oost

“Bij mijn advies ga ik altijd uit van de klant,” legt 
ze uit. “Het is immers hun huis. En in het ontwerp 
moet je de klant kunnen terugzien. Het accent 
ligt voor mij op het samengaan van het model 
van meubels, de structuur van sto� en en de har-
monie van kleuren. De mens is voor mij het doel, 
het product is het middel.”

Levensfase
Advies bij de inrichting wordt steeds meer ge-
vraagd. Zo adviseert Marleen onder anderen 
oudere mensen die kleiner willen gaan wonen 
en een deel van de meubels willen meenemen. 
Meubels die zij vaak hun hele leven al hebben, 
die een emotionele waarde hebben en voor hun 
bezitters onlosmakelijk aan hen verbonden zijn. 
Daarnaast wordt advies gevraagd door mensen 
die hun huis opnieuw willen inrichten, of star-
ters. “Ik vind het belangrijk dat mensen zich ge-
lukkig voelen in hun huis met een interieur dat 
aansluit bij je levensfase.”
Het grootste compliment dat Marleen heeft ge-
kregen, is afkomstig van de klant die zei: “Het is 
thuiskomen met Marleen!”

Corinne van der Laar

kon ophalen,” vertelt Margry. 
In het Amadeo-plantsoen werd het anders aan-
gepakt. ,,We hebben ervoor gekozen om niets te 
doen. Niet maaien en op een paar plekken hebben 
we de grond afgeplagd zodat er op die schralere 
plekken veel meer bloemen komen. Allemaal in-
heemse bloemen die � ink bijdragen aan de biodi-
versiteit.” Margry somt de voordelen op van deze 
vorm van beheer. “De biodiversiteit neemt toe. Het 
water in dit stukje wordt veel beter vastgehouden 
dan in gemaaide gazons; daar verdampt het veel 

sneller. Én het is de goedkoopste manier van be-
heren.” 
Kleinzoon Tijs loopt naar een bessenstruik en 
ontdekt een kevertje. “Dat is een goudhaantje!” 
concludeert hij met kennis van zaken. Vlak bij de 
bessenstruik staat een houtril die is opgebouwd 
uit groen‘afval’ uit het Amadeo-plantsoen. “Ik hoop 
dat hier distels en brandnetels gaan groeien,” zegt 
Margry. “Daar komen weer veel vlinders en bijen 
op af. Weet je trouwens dat we hier inmiddels 64 
soorten wilde planten hebben?”
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Bewoner van het ‘eerste’ uur: Cees Hems

Een plek met een huiskamergevoel

 ContourdeTwern: Wist je dat…

Een ontmoetingsplek voor jong en oud en alles 
daartussenin. Dat is wat Jory Kerssens (39) wil 
realiseren. “Een plek met een huiskamergevoel. 
Ik ben zelf alleenstaand en dan zijn de avonden 
en zondagen soms lastig. Je haakt niet zo snel 
aan bij een gezin. Het zou � jn zijn om dan ergens 
naartoe te kunnen gaan, waar je gelijkgestem-
den ontmoet. Waar je kunt binnenlopen, zonder 
allerlei verplichtingen.” De Huiskamer op Hoog-
heem, daar is ze enthousiast over. “Maar daar ko-
men vooral ouderen en ik wil juist een plek voor 
alle leeftijden. Om mensen met elkaar te verbin-
den.” Ze heeft er al uitvoerig over nagedacht. 
,,Het zou mooi zijn als er een locatie is waar je 
niet alleen binnen, maar ook buiten kunt zitten. 
Als je een plek hebt en enthousiaste mensen, 
dan heb je eigenlijk alles wat nodig is.” 

Open
En komen er, behalve gezellig samenzijn, ook 
activiteiten? “Ja, er is van alles mogelijk, zoals 
gespreksgroepen, lezingen, muziek maken. Dit 
zijn dingen die mijn interesse hebben, maar dat 
hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dit ook 
gaat gebeuren. Alles ligt open. Mensen die bij-
voorbeeld geen zin in een lezing hebben, kun-
nen gaan wandelen. Om maar iets te noemen. 
Als mensen zich aanmelden, dan ontstaan er 

vanzelf initiatieven. Ik vind het leuk om aan te 
sturen en te organiseren.”

Filoso� sch
Zelf heeft Jory een � loso� sche inslag en dat 
schept een fundering onder haar plannen. “Ik 
kijk veel naar de Vlaamse psychiater Dirk de 
Wachter. Ik ben het zó eens met wat hij zegt. Hij 
laat zich inspireren door de Frans-Joodse � lo-
soof Emmanuel Levinas. Die zei dat de zin van 
het leven ligt in het betekenisvol bezig zijn voor 
elkaar. Het draait om contacten, met mensen 
bezig zijn. En met een ontmoetingsplek creëer 
je een platform om dat voor elkaar te krijgen.” 
Het belang van contacten, dat werd Jory steeds 
duidelijker tijdens corona. “Toen werd bevestigd 
wat ik al vond. Nu moet ik er dus écht iets mee 
gaan doen.” In een huiselijke sfeer. “Een plek 
waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Dat is 
cruciaal. Ik kan met heel weinig middelen een 
sfeer neerzetten waarin mensen zich op hun ge-
mak voelen.” 

Momenteel is Jory op zoek naar een geschikte 
locatie. “Als mensen willen helpen om plannen 
te maken en willen sparren, dan hoor ik dat heel 
graag!”
Info: 06 10967635

Het seniorenvervoer Boxtel is zo’n enorm succes 
dat binnen zes maanden na de start al een twee-
de auto wordt ingezet, eveneens een elektrische 
Kia e-soul. Wat ging eraan vooraf? “We moesten 
binnen vier weken honderd keer ‘nee’ verkopen 
aan mensen die een vervoersrit aanvroegen”,  
vertelt Kees de Waal, voorzitter van Stichting 
Seniorenvervoer Boxtel (SSB). “Als je dan geen 
stappen onderneemt, ga je aan je eigen succes 
ten onder.” Dus zette SSB opnieuw � kse stappen. 
De tweede auto werd aangeschaft met behulp 
van een subsidie en werd in april in gebruik ge-
nomen. “Hij is vijf jaar en we hebben hem via 
Van Oorschot aan de Roderwerg in Liempde. Ze 
hebben ons echt gematst.” 
Maar ook twee auto’s zijn waarschijnlijk niet vol-
doende om aan de grote vraag te kunnen vol-
doen. Dus worden er plannen gemaakt voor een 
derde auto. “We gaan actief sponsors zoeken én 
we zoeken iemand die een crowdfundingsac-
tie op touw kan zetten,” legt Kees uit. “Gelukkig 
hebben we geen gebrek aan goed gemotiveer-
de chau� eurs en andere vrijwilligers om alles in 
goede banen te leiden.”
Wil je helpen om de crowdfundingsactie op po-
ten te zetten? 

Bel 06 10114595 (Kees de Waal)

Daverend succes: 
seniorenvervoer beschikt nu 
ook over tweede auto

• …we op 21 april een enquête uitgevoerd heb-
ben in Winkelcentrum Oosterhof, in samenwer-
king met Avans. We gaan nu beginnen met de 
uitwerking van de opgehaalde antwoorden.
• …er op 21 juni er een muziekavond is voor man-
telzorgers in de Spiegeltent, verzorgd door pop-
koor Jukebox.
• …er op 16 juni er een lunch en kennismakings-
workshop is voor mantelzorgers
• …we op zaterdag 11 juni gaan jumpen met jon-
ge mantelzorgers in Bounce Valley Breda.
• …mantelzorgers in aanmerking kunnen komen 
voor een waardering vanuit de gemeente.
• …mantelzorgers die vragen hebben rondom 
zorg of ondersteuning of gewoon een keer met 
iemand van gedachten willen wisselen, contact 
kunnen opnemen met Steunpunt Mantelzorg 
Boxtel via 0411 655 899.
• …er na corona weer veel vrijwilligers gezocht 
worden bij het Vrijwilligerssteunpunt. Aanmelden 
kan via Svenja Kuipers (06 124 96 659).

• …Buro Sociaal Raadslieden mensen met een 
inkomen op bijstandsniveau kan helpen met het 
aanvragen van de energietoeslag van € 800,-
• …je voor andere juridische en � nanciële vragen 
op maandag en woensdag tussen 9.00 en 11.00 
uur bij het spreekuur van Buro Sociaal Raadslieden 
kunt binnenlopen bij St. Ursula
• …we weer verschillende ko�  emomenten opge-
start hebben op Hoogheem (dinsdag, zie rooster) 
en in De Rots (dinsdag, zie rooster ko�  edrinken). 
Hier sluit de buurtondersteuner met regelmaat bij 
aan.
• …je met goede buurtinitiatieven contact kunt 
opnemen met de buurtondersteuner (Ineke Ma-
theeuwsen 06 836 92 717) of de wijkmakelaar 
(Hans Mols).
• …we druk bezig zijn met de opvang van Oekra-
iense vluchtelingen en dat we daar ook nog hel-
pende handjes bij kunnen gebruiken.
• …we dagactiviteit ‘Dagje Thuis’ verzorgen in De 
Rots en bij de kinderboerderij en dat je je daarvoor 
kunt aanmelden als deelnemer of vrijwilliger.

Doet u mee met deze krant?

Wilt u een stukje eigen inbreng in deze wijk? 
Vindt u het leuk om artikelen te schrijven en 
foto’s te maken voor de wijkkrant Boxtel Oost? 
Dan bent u van harte welkom om samen met 
ons deze wijkkrant te maken. We hopen dat u 
met ons meedoet! U kunt zich opgeven door 
een mailtje te sturen naar:
noorreigersman@gmail.com. Graag met de ver-
melding ‘Wijkkrant Oost’ in de onderwerpregel. 
Hartelijke groet, de redactie
.

Het thema van de avond zal zijn: ‘Wat is de toe-

komst voor de ZSBO?’

Misschien hebt u nieuwe ideeën of voorstellen, 

zodat wij nog meer mensen in Oost hulp kunnen 

bieden.

Toen we destijds begonnen als werkgroep binnen 

Ouderen in Regie was de gemiddelde leeftijd 60+. 

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en ouder, dus het 

zou � jn zijn als ‘jongere senioren’ zich bij ons zou-

den willen aansluiten.

Vandaar dat wij álle bewoners uit Oost uitnodigen 

voor deze bijeenkomst.

Om een beeld te krijgen van het aantal bewoners 

dat komt, is het � jn als u zich aanmeldt via zorgs-

amenbuurt@oudereninregie of telefonisch via 06 

1111 2334 (Ans van den Brand). Graag vóór woens-

dag 25 mei. We hopen op een grote deelname!

Jory Kerssens
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laat zich inspireren door de Frans-Joodse � lo-
soof Emmanuel Levinas. Die zei dat de zin van 
het leven ligt in het betekenisvol bezig zijn voor 
elkaar. Het draait om contacten, met mensen 
bezig zijn. En met een ontmoetingsplek creëer 
je een platform om dat voor elkaar te krijgen.” 
Het belang van contacten, dat werd Jory steeds 
duidelijker tijdens corona. “Toen werd bevestigd 
wat ik al vond. Nu moet ik er dus écht iets mee 
gaan doen.” In een huiselijke sfeer. “Een plek 
waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Dat is 
cruciaal. Ik kan met heel weinig middelen een 
sfeer neerzetten waarin mensen zich op hun ge-

Kia e-soul. Wat ging eraan vooraf? “We moesten 
binnen vier weken honderd keer ‘nee’ verkopen 

Bewoner van het ‘eerste’ uur: Cees HemsBewoner van het ‘eerste’ uur: Cees Hems

Het thema van de avond zal zijn: ‘Wat is de toe-

Bewoner van het ‘eerste’ uur: Cees Hems

gespreksgroepen, lezingen, muziek maken. Dit 
zijn dingen die mijn interesse hebben, maar dat 
hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dit ook 
gaat gebeuren. Alles ligt open. Mensen die bij-
voorbeeld geen zin in een lezing hebben, kun-
nen gaan wandelen. Om maar iets te noemen. 
Als mensen zich aanmelden, dan ontstaan er Jory Kerssens
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Jory Kerssens

Bewoner van het ‘eerste’ uur: Cees Hems
“Precies de plek die we altijd op het 
oog hadden.”

Cees Hems (78) en zijn vrouw Riet komen oor-
spronkelijk uit Best en kwamen, omdat zij een 
nieuw huis zochten, via via terecht in de Nieuwe 
Nieuwstraat in Boxtel Oost. Om gezondheidsre-
denen werd het voor hen echter noodzakelijk om 
een gelijkvloerse woning te zoeken. Na maar liefst 
negen jaar ingeschreven te zijn geweest bij de wo-
ningbouwvereniging
werd hun een woning toegewezen op de eerste 
etage van de � at Leeuw, die in de volksmond nog 
regelmatig, als vanouds, ‘� at 7’ genoemd wordt. 
Het is de laatst gebouwde � at op Hoogheem, waar 
Cees en Riet inmiddels alweer elf jaar wonen.
“Het is ook precies de plek die we altijd op het oog 
hadden,” zegt Cees. Op de vraag hoe de woonplek 

hun bevalt, was het antwoord duidelijk: “Uitste-
kend. Hier wonen leuke mensen, iedereen is vrien-
delijk en aardig en er heerst een prima sociale sfeer. 
En als er iets is, helpen de mensen elkaar. Boven-
dien bevalt de omgeving ons ook goed.”

Vrijwilliger
Cees is bestuurslid bij de Huurdersvereniging 
Hoogheem en hij is vrijwilliger bij de Huiskamer, 
een soort buurthuis waar verschillende sociale 
activiteiten plaatsvinden die mede door hem on-
dersteund worden. “Ik kan er echt mijn ei in kwijt!” 
De Huiskamer is zo populair dat er elke maand 
ongeveer vierhonderd bewoners bij elkaar komen 
om gezellig iets met elkaar te ondernemen. En is 
gevestigd in de woning op nummer 448. “Iedereen 

is van harte welkom!” 

Bart Jansen

Bijeenkomst ZorgSamenBuurt Oost over toekomst

ZorgSamenBuurt Oost houdt op dinsdag 31 mei 

een bijeenkomst in de Rots. Aanvang 20.00 uur. 

Inloop 19.30 uur.

Afgelopen jaar in oktober vierden wij ons eerste 

lustrum. Vanwege corona konden we toen geen 

bijeenkomst plannen.

Wij streven ernaar om incidentele hulp te bieden 

aan bewoners van de wijk Oost. Dit kan van al-

les zijn. Boodschappen doen, vervoer ziekenhuis, 

huis-, tuin- en keukenklusjes, of zomaar een praatje 

maken.

Omdat we inmiddels veel jaren verder zijn, willen 

wij met alle deelnemers die zich destijds hebben 

aangemeld voor zowel hulpvraag als hulpaanbod, 

onder het genot van een kopje ko�  e eens bijpra-

ten over onze hulporganisatie.



Mantelzorger in de wijk: Herman van de Wetering

Nieuw bestuur met nieuwe plannen

“Je hoeft er niet alleen voor te 
staan.” 

Soms kom je langzaam in de rol van mantelzor-
ger, maar bij Herman ging het erg snel toen zijn 
vrouw Tonny plotseling ziek werd.
“Tonny werd zes jaar geleden � ink ziek nadat we 
weer eens een lekkere Chinese afhaalmaaltijd 
hadden gegeten,” vertelt Herman. “Tja, er zal wel 
iets in het eten hebben gezeten was onze eer-
ste gedachte. Maar de klachten werden erger en 
erger. Zo erg dat de huisarts ons doorverwees 
naar het ziekenhuis.” Daar bleek dat haar nie-
ren nauwelijks nog functioneerden. Met goede 
medicatie knapte Tonny weer wat op, maar het 
bleek een zeldzame nierziekte te zijn waardoor 
de nieren steeds verder achteruitgingen. Na 
enige tijd was nierdialyse nog de enige oplos-
sing. “Een ‘nieuwe’ nier is geen optie omdat ook 
die door de ziekte na verloop van tijd aangetast 
zal worden,” legt Herman uit. “Inmiddels moet 
Tonny drie keer in de week meer dan een halve 
dag naar het ziekenhuis in Den Bosch voor nier-
dialyse.”

Zorgen aan de kant
Dit alles heeft het leven van Herman en Tonny op 
zijn kop gezet. Opeens kwamen veel huishoude-
lijke taken bij Herman te liggen. Koken, poetsen, 
boodschappen halen, et cetera. Alle dagelijkse 

Het nieuwe bestuur van Stichting Gemeenschaps-

huis de Rots bestaat voor een deel uit oude ge-

trouwen en deels nieuwe gezichten. Voorzitter 

Wim Markus is nieuw, net als secretaris Kees de 

Waal. “We zijn ons nog aan het inwerken en met 

iedereen aan het kennismaken,” legt Markus uit. 

Een nieuw plan schrijven voor de korte termijn en 

een beleid uitzetten voor de langere termijn, daar 

gaat het bestuur binnenkort mee aan de slag. En 

waarover gaan dat plan en het beleid? “We lopen 

tegen een aantal punten van zorg aan,” verklaart 

Markus. “Ten eerste moeten we de schade van de 

coronaperiode nog verwerken. In die tijd hadden 

we geen tot weinig inkomsten. Ten tweede heb-

ben we een redelijk krap budget dat nu geheel op-

gaat aan de hoge energielasten.” En er is nog meer: 

kansen worden met beide handen aangegrepen, 

zoals De Gezonde Broodtrommel. “De kinderen 

krijgen een bidon als ze hier op school komen en 

daar kunnen ze de hele dag water uit drinken. Om 

tien uur eten ze drie keer per week een gezonde 

snack in de vorm van fruit of groente en elke dag 

een zo gezond mogelijke lunch.” En dan de missie 

visie, die is ook nieuw. Van Veghel vat de inhoud 

heel kort samen. “Het gaat erom dat je samen 

meer bereikt. Iedereen maakt zijn of haar eigen 

sprongen vooruit. Je kunt alleen optimaal groeien 

in een veilige en geborgen omgeving en de kin-

deren moeten hun verantwoordelijkheden tonen 

aan zichzelf en iedereen om hen heen en respect 

hebben voor de eigenheid van de ander.”

Vijftig jaar

Afgelopen jaar zou de school haar vijftigjarig 

Ze is nu acht maanden directeur van basisschool 

De Hobbendonken en het bevalt haar uitstekend. 

Hiervoor werkte Leontine van Veghel (41) als 

adjunct-directeur in een basisschool in Nijnsel. 

Ze omschrijft haar nieuwe baan ‘een lot uit de 

loterij’. 

“Natuurlijk is het altijd spannend om ergens op-

nieuw te beginnen, maar het voelde meteen al 

goed toen ik hier binnenliep. Het is een heel � jn 

team.” Leontine van Veghel glimlacht.  “Ik heb veel 

geluk gehad. Oók met het tijdstip toen ik hier in 

september aan de slag ging, want de afgelopen 

twee jaar ging de helft van het team met pensioen. 

Daardoor hebben we nu veel nieuwe teamleden. 

En de teamleden die er al waren, zijn enorm ge-

motiveerd om er samen voor te gaan. Zo ontston-

den er nieuwe mogelijkheden en kansen.” En die 

Nieuwe directeur van De Hobbendonken werkt graag samen 
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V.l.n.r. Kees de Waal (secretaris), Bernadette Meijs (penningmeester), Annelies Tausch (lid), Wim Markus (voorzitter), 

Harrie Blummel (lid) en Rien Steenbakkers (lid)

jubileum vieren, maar dat kon niet groots wor-

den aangepakt vanwege corona. In mei gaat de 

school het alsnog in stijl vieren. “We hebben een 

feestweek in mei. We beginnen met een borrel en 

receptie voor ouders op het schoolplein, als het 

weer het toelaat. Daarna hebben we twee da-

gen voor de leerlingen in het teken van muziek, 

expressie, maar er is ook een springkussen. Dus 

ze zijn dan zowel creatief als sportief bezig. En 

verder is er een eendaags schoolreisje, voor alle 

groepen.”

zaken die ze gewend waren om samen te doen. 
“Naast zorgen is er ook veel verdriet. Dit moet 

je samen verwerken. Als mantelzorger moet je 
ook voor jezelf zorgen, met af en toe ontspan-

ning en even de zorgen aan de kant zetten. Dat 
doe ik dan ook,” zegt Herman. Op zolder laat hij 
een zelfgemaakt weefgetouw zien, waarmee 
hij kleurige kleedjes weeft. Met mooi weer is hij 
ook graag bezig in de tuin vol bloemen. “Verder 
speel ik met plezier mijn wekelijks bridgepar-
tijen.”

Wirwar
Er valt een hoop te regelen. Onder andere een 
bacterievrije kamer in huis voor Tonny, taxirit-
ten, een WMO-driewiel� ets of scootmobiel. De 
kosten lopen dus snel op! Dan moet je een weg 
vinden in de wirwar van loketten waar je kunt 
aankloppen voor ondersteuning. Herman weet 
de weg gelukkig.
“In de laatste zes jaar van mijn werkzame leven 
was ik sociaal raadsman en al die kennis komt 
me goed van pas.” Nu is hij belastingadviseur 
voor leden van de KBO. “Ik adviseer andere 
mantelzorgers om altijd hulp te zoeken, want je 
hoeft er niet alleen voor te staan!”

Dat kan via de KBO tel: 06 1890 2271. Daar kun 
je hulp krijgen van de ouderenadviseur WMO.
Of je kunt contact opnemen met het steunpunt 
Mantelzorg Boxtel. Veerle Slosse is coördinator, 
tel: 06 2223 2862 of per mail: 
veerleslosse@contourdetwern.nl

“Het gebouw dateert uit 1938 en er moet veel on-

derhoud worden gepleegd. Nu vooral aan de bui-

tenkant, aan het houtwerk en de dakkapellen. Met 

een aantal vrijwilligers kunnen we een deel zelf 

uitvoeren, maar sommige ingrepen moeten door 

professionals worden gedaan. Momenteel wordt 

hard gewerkt aan de brandveiligheid.” En tot slot is 

een upgrade van de ontvangstruimte nodig. “Als 

we dat allemaal op niet al te lange termijn kunnen 

realiseren, dan zou dat mooi zijn,” zegt Markus. 

“Crowdfunding is een manier om het te bekosti-

gen. We zoeken iemand die dat kan regelen. En… 

we zoeken ook jongere mensen voor het bestuur.”

Info en aanmelden (crowdfunding en bestuurs-

functie): info@derotsboxtel.nl of 0411 673 838
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Buitenspeeldag op woensdag 8 juni              
van 14:00 - 16:00 uur                                       
Groepen 1 t/m 8
Waar: parkeerplaats de Wilgenbroek

Vrije inloop.
Deelname is gratis.

Deelname is op eigen risico.

Bij slecht weer zal de activiteit niet doorgaan. 
Dit wordt via de website gecommuniceerd. 
buurtsportboxtel.nl

buurtsportboxtel

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

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

Woonstichting Joost
Sandra Biemans, 
wijkconsulent  088 0081400
sandra.biemans@wonenbijJOOST.nl
Ineke van den Oetelaar  , 
communicatieadviseur JOOST
ineke.van.den.oetelaar@wonenbijJOOST.nl
Pieter van den Brand , wijkbeheerder 
06-12704692
Pieter.vandenbrand@wonenbijjoost.nl
spreekuur wijkbeheerder in BuurtInformatie-
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Hoogheem 72

Wijkmakelaar Boxtel Oost
Hans Mols 0411 655256
h.mols@mijngemeentedichtbij.nl

Servicelijn Openbare Ruimte
Voor melden van klachten over kapotte 
straatverlichting en speelvoorzieningen.
En vragen over huisvuil, groenbeheer en
wegbeheer, tel. 0411 65 59 44.

ContourdeTwern
Lisette Kats
buurt maatschappelijk werk Oost/Liempde
0411 655899
06 15505836
lisettekats@contourdetwern.nl 

Ineke Matheeuwsen
buurtondersteuner
0411 655899
06 83692717
inekematheeuwsen@contourdetwern.nl

Jongerenwerk
jongerenwerkboxtel@r-newt.nl

Brede School De Wilgenbroek
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5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl
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Eindelijk uit eten in eigen wijk

Na je pensioen: Jan Ju� ermans

Het hele pleintje achter het winkelcentrum Oos-

terhof � eurt ervan op: sinds 6 april is Chiosco 

open. Wahab Mohseni (40) opende een Itali-

aans-Turkse pizzeria waar ook warme schotels, 

broodjes, salades en frietjes te krijgen zijn. In 

een moderne en gezellige ruimte met een uit-

nodigend terras. 

“Het loopt al best goed,” vertelt Wahab. “De 

mensen zeggen dat ze blij zijn dat ze nu in hun 

eigen wijk wat kunnen drinken en eten en dat 

ze nu niet meer naar het centrum hoeven, waar 

ze ook moeilijk kunnen parkeren. Maar ik hoop 

natuurlijk dat er nog veel meer mensen komen. 

Ik ben nog bezig met het inwerken van mijn 

personeel, maar dat komt helemaal goed.” Ter-

wijl Wahab tevreden rondkijkt, spreekt hij vol 

lof over de eigenaarsfamilie van het pand. “Ik 

heb veel hulp van ze gehad bij de verbouw, heel 

� jn. Het zijn goede mensen. In 2018 had ik al 

geprobeerd om hier een restaurant te openen, 

maar toen was het nog onduidelijk wat er met 

dit pand zou gebeuren. Nu is het zeker dat het 

blijft en kon ik echt van start.” Een beetje span-

nend vond hij het aanvankelijk wel. “Ik had in 

verschillende horecagelegenheden gewerkt, 

maar dit is mijn eerste eigen bedrijf. Een vriend 

van me zei dat ik er echt mee moest gaan begin-

nen. Hij heeft me de kracht gegeven.” 

Wahab is tevreden met zijn beslissing. “Het 

geeft me veel voldoening om lekker eten te ma-

ken voor mijn gasten en ervoor te zorgen dat ze 

een gezellige middag of avond hebben. Gast-

vrijheid staat hoog in het vaandel in het land 

waar ik vandaan kom: Afghanistan. En de plek 

hier bij de Oosterhof is erg mooi.” 

Nu nog is Chiosco open vanaf 11 uur, maar dat 

wordt binnenkort aangepast. Dan wordt het 

15.00 uur. Zondag en dinsdag tot en met don-

derdag is Chiosco open tot 22.00 uur en vrijdag 

en zaterdag tot 2.00 uur. En na 22.00 uur kan er 

bezorgd en afgehaald worden.

Oosterhof 10

0411-608536 

www.chiosco.nl

“Ga lekker door.”

Hij is sinds 2010 met pensioen en gaat onver-
moeibaar door. Jan Ju� ermans (76), bekend van 
onder meer zijn werk voor De Kleine Aarde en 
andere organisaties, zet zich nog steeds volop in 
voor zowel landelijke, regionale als lokale organi-
saties zoals de Werkgroep Voetafdruk Nederland, 
het Platform Duurzame en Solidaire Economie, 
Ware Winst Brabant, Transitie Boxtel en de Bomen 
Brigade Boxtel. Genoeg te doen en daar geniet 
hij duidelijk van: zijn 76 jaren zijn hem niet aan te 
zien. “Ik had de perfecte baan bij De Kleine Aarde 
en dat werk wordt steeds belangrijker. De proble-
matiek neemt helaas steeds meer toe, maar de 
oplossingen zijn ook enorm gegroeid. Het is al-
lemaal ongeloo� ijk spannend. Jongeren zijn erg 
bezig met het milieu, aan motivatie geen gebrek. 
Geweldig dat de groep mensen die heel betrok-
ken is, zoveel groter is geworden.” 
Nieuwe economie
Ju� ermans noemt diverse initiatieven waar hij 
zichtbaar blij van wordt en licht er eentje uit. “Ken 
je de site Duurzamedoorbraak.nu? Gaat over de 

nieuwe economie. Over een duurzame manier 
van landbouw bedrijven, duurzame energie, 
duurzaam bouwen, mondiale rechtvaardigheid 
et cetera. Is pas in september gestart en er zijn 
nu al tachtig organisaties bij aangesloten.” Ook al 
maakt Ju� ermans zich grote zorgen, hij blijft ook 
hoop houden en zijn inzet is tomeloos. “Hiermee 
bezig zijn geeft me veel energie. Ik heb vrienden-
groepen door dit werk, en het is gezond om bezig 
te blijven. Ik kan het iedereen aanraden die met 
pensioen gaat: als je zinvol en leuk werk had, ga 
lekker door op die weg.” 

Straatkunst
Wie denkt dat Ju� ermans geen tijd meer heeft 
voor andere dingen, heeft het mis. “Kijk, dit boek 
heb ik gemaakt toen we drie maanden in Florence 
woonden.” Hij laat een schitterend boek zien vol 
met foto’s die hij daar maakte van straatkunst. En 
het eveneens mooie boek met foto’s van objec-
ten die hij en zijn vrouw Marianne verzamelden 
tijdens hun reizen in verre landen – vooral per 
openbaar vervoer. “Tijdens corona had ik eindelijk 
tijd om mijn postzegelverzameling bij te werken. 
Geen dure verzameling, maar wél heel mooi! En 
dan nog mijn volkstuin niet te vergeten.” 

sandra.biemans@wonenbijJOOST.nl

communicatieadviseur JOOST

Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost
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hoop houden en zijn inzet is tomeloos. “Hiermee 
bezig zijn geeft me veel energie. Ik heb vrienden-
groepen door dit werk, en het is gezond om bezig 
te blijven. Ik kan het iedereen aanraden die met
pensioen gaat: als je zinvol en leuk werk had, ga
lekker door op die weg.” 
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Straatkunst
Wie denkt dat Ju�ermans geen tijd meer heeft
voor andere dingen, heeft het mis. “Kijk, dit boek
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lof over de eigenaarsfamilie van het pand. “Ik

heb veel hulp van ze gehad bij de verbouw, heel

� jn. Het zijn goede mensen. In 2018 had ik al 

geprobeerd om hier een restaurant te openen,

maar toen was het nog onduidelijk wat er met

dit pand zou gebeuren. Nu is het zeker dat het

blijft en kon ik echt van start.” Een beetje span-

“Ga lekker door.”

Hij is sinds 2010 met pensioen en gaat onver-
moeibaar door. Jan Ju� ermans (76), bekend van
onder meer zijn werk voor De Kleine Aarde en 
andere organisaties, zet zich nog steeds volop in 
voor zowel landelijke, regionale als lokale organi-
saties zoals de Werkgroep Voetafdruk Nederland, 
het Platform Duurzame en Solidaire Economie,
Ware Winst Brabant, Transitie Boxtel en de Bomen
Brigade Boxtel. Genoeg te doen en daar geniet 
hij duidelijk van: zijn 76 jaren zijn hem niet aan te 
zien. “Ik had de perfecte baan bij De Kleine Aarde 
en dat werk wordt steeds belangrijker. De proble-
matiek neemt helaas steeds meer toe, maar de
oplossingen zijn ook enorm gegroeid. Het is al-
lemaal ongeloo� ijk spannend. Jongeren zijn erg 
bezig met het milieu, aan motivatie geen gebrek. 
Geweldig dat de groep mensen die heel betrok-
ken is, zoveel groter is geworden.” 
Nieuwe economie
Ju� ermans noemt diverse initiatieven waar hij 
zichtbaar blij van wordt en licht er eentje uit. “Ken 
je de site Duurzamedoorbraak.nu? Gaat over de
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