
het kloppend hart van Oost

De minibieb van Sam 
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Ondernemer in de wijk: Mark van Esch

45

Ongeveer twintig jaar geleden werkte Mark van 
Esch als elektricien in de bouw en toen al verkocht 
hij zo’n beetje als hobby eieren en groenten op de 
biologische markten in ‘s-Hertogenbosch, Breda 
en Tilburg en in een klein winkeltje. Die hobby 
nam langzamerhand zodanig serieuze vormen 
aan dat die uiteindelijk resulteerde in de bouw 
van een winkel bij de boerderij van de familie in 
Lennisheuvel, die vijfentwintig jaar geleden al 
geëxploiteerd werd door de ouders van Mark. En 

Naast de voordeur van De Beukums 108 
hangt een rode minibieb. Ik wil je graag laten 
kennismaken met Sam van den Bogaard. Als 
ik aanbel, doet de heer des huizes lachend 
open. Al snel voegt zijn zoon zich bij hem en 
even later zitten we tegenover elkaar aan de 
buitentafel. 
Van Sams vader had ik al gehoord dat hij een van 
de ambassadeurs is van Kinderzwerfboek. Op 
mijn vraag wat kinderzwerfboeken zijn, vertelt 
Sam enthousiast dat dat boeken zijn van kinderen 
die het boek zelf al lang uit hebben, en dan ligt het 
er maar. “Je verstopt boek ergens en dat wordt dan 
door andere kinderen gevonden. Die nemen het 
mee, lezen het uit en verstoppen het ook weer.  
Op een zwerfboek doe ik eerst een sticker. Daarop 
staat hoe je kunt inloggen en het boek kunt 
aanmelden met ‘boek gevonden’. Belangrijk is ook 
om aan te geven waar je het gevonden hebt. En 
als je het gelezen hebt, kun je het een cijfer geven. 
Als je een zwerfboek vindt zonder sticker, kun je 
het zelf aanmelden. Op de site van Zwerfboek 
staat hoe dat moet.”

Vergaderen
Samen met een aantal kinderen uit heel 
Nederland heeft Sam pas zijn eerste (online) 
ambassadeursvergadering gehad. Om de zes 

weken vergaderen ze en dan bespreken ze ideeën 
om meer kinderen te bereiken. Er komt een heuse 
promotiecampagne met filmpjes, die op YouTube 
gezet kunnen worden. Plus een interview met 
een krant. En posters en stickers worden bij alle 
basisscholen verspreid. “Eigenlijk een beetje als bij 
geocaching,” vult Sam aan. 
“Maar hoe kom je aan die mooie rode 
minibiebkast?” probeer ik voorzichtig.
“Dat was een idee van papa en mama. We 
hebben een tekening gemaakt, en papa en mama 
hebben de kast getimmerd. Ik heb geholpen met 
schuren en verven.  Op de bovenste plank staan 
boeken voor grote mensen; onderin staan de 
kinderboeken.”
En wat Sam zelf leest? “Ik ben nu ‘De Heksen’ van 
Roald Dahl aan het lezen.” We praten over de GVR 
en de beetje moeilijke maar spannende boeken 
van Harry Potter. En dan gaat het gesprek van 
de mensen die Sam om zich heen mist, naar het 
logeerpartijtje die avond, waar hij erg naar uitkijkt. 
Hij heeft al een programma klaar.

Jong en oud
Sam nodigt iedereen uit die graag leest (dus jong 
en oud) om een boek te komen uitzoeken in zijn 
minibieb. Als je thuis nog boeken hebt liggen die 
je niet meer leest en kwijt wilt, dan kun je die in de 
minibieb leggen. Van de kinderboeken maakt Sam 
dan weer een zwerfboek. En wie weet, vind je het 
leuk om je eigen boek te volgen via de sticker van 
Kinderzwerfboek.
Ik dank Sam voor ons gesprek. O ja, dat was ik nog 
vergeten te vertellen: Sam is 7 jaar.
“Bijna 8 hoor…”

Corinne van der Laar

Inmiddels is Marieke Dijkshoorn drie jaar 
met pensioen. Van tevoren had ze zich 
voorgenomen om eerst minstens een halfjaar 
te freewheelen. Na een intensieve fulltimebaan 
wilde ze graag tijd voor zichzelf nemen, maar 
ook kijken naar alle mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk. En het liefst niet in dezelfde 
sfeer als haar werk dat onder meer bestond uit 
ondersteuning aan mantelzorgers en het geven 
van cursussen, zoals omgaan met dementie.

Toch ging Marieke vrijwel direct aan de slag bij 
het Hobbycentrum, toen kennissen haar vroegen 
of ze een handje kon helpen in het bestuur. Dat 
resulteerde in 2019 in het voorzitterschap.
“Exemplarisch voor het Hobbycentrum is dat je 
andere mensen ontmoet,” legt Marieke uit. “Het is 
fijn om een goed gesprek met iemand te hebben. 

zodoende werd het familiebedrijf De Schoffel 
geboren.

Biologisch
De Schoffel is een gecombineerd bedrijf dat, 
behalve door Mark, ook geleid wordt door zijn 
ouders, broer en schoonzus, met een winkel 
waar producten worden verkocht die volledig 
biologisch geproduceerd zijn op de boerderij. 
De winkel zelf wordt gerund door Mark. “Het 
begint bij ons al met een milieuvriendelijke 
energievoorziening. Hiervoor gebruiken we 
essenhout uit onze eigen houtwal.” Mark vertelt 
verder: “De groenten die wij telen, zijn natuurlijk 
seizoensafhankelijk. We telen door het hele jaar 
ongeveer dertig tot veertig gewassen. Buiten het 
seizoen worden er producten extern betrokken, 
en ook al deze producten zijn biologisch.” 

Imposant
Maar er is nog veel meer! Al meteen bij het 
binnenkomen van de imposante winkel is 
het duidelijk dat het assortiment niet alleen 
groenten omvat, maar ook zaken die je helemaal 
niet verwacht. Zo kan men er ook terecht voor 
brood, kaas, eieren, vlees, kippen, drogisterij- en 
cosmeticaproducten, dranken en nog veel meer. 
“Sommige van deze producten komen ook van 
elders, onder andere het brood, maar álles is dus 
biologisch geproduceerd en gecertificeerd!”
De winkel is open van woensdag tot en met 
zaterdag en iedereen er komt, zal zeker onder de 
indruk zijn!

www.deschoffel.nl

Bart Jansen

Met pensioen en dan? Marieke Dijkshoorn

Je merkt bij de deelnemers dat niet alleen om de 
cursus gaat, maar ook om de saamhorigheid.” Toen 
degene die Engelse les gaf wilde stoppen, bedacht 
Marieke – die zelf les heeft gegeven – dat het leuk 
zou zijn om dat weer op te pakken. “Je zet je eigen 
koppie weer aan het werk. Zo rol je vanzelf van het 
een in het ander.”

Tevreden mens
“Het is fijn om samen met anderen om iets tot 
stand brengen in het Hobbycentrum.” Helaas ligt 
op dit moment alles stil vanwege corona, maar 
als de deuren weer open zijn, kan ze iedereen 
aanraden om er eens een kijkje te komen nemen. 
Naast cursussen zijn er ook workshops variërend 
van één middag tot enkele bijeenkomsten. Voor 
elk wat wils.
Verder heeft Marieke haar volkstuintje tussen de 
Hoogheemflats. “Het voelt fijn om met je handen 
in de grond te zitten en je eigen groenten te 
telen. Er zijn tien tuintjes, dus je ontmoet ook 
de andere eigenaren, overlegt over groenten, 
zaden of bemesting. Maar ook met de mensen 
die langslopen maak je een praatje. Het werkt 
verbindend.”
Ook wandelt ze graag samen met haar man en 

ze houdt van koken. En met lezen maakt ze een 
inhaalslag omdat het er niet van kwam toen ze 
nog werkte. Kortom, haar dagen zijn goed gevuld 
en Marieke is een tevreden mens.
 
Wauda Maas
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Jose-Luis Roncal, een Spaanse 
Nederlander in Oost

Wijze uit Oost

Jose werd geboren in Epila, een dorp ten oosten 
van Zaragoza. Op tienjarige leeftijd verhuisde 
hij met zijn ouders en drie broers naar Zaragoza. 
Hier waren meer dan genoeg mogelijkheden 
om de kinderen een goede opleiding te geven. 
Na zijn studie begon Jose een aannemersbedrijf 
dat uitgroeide tot een succesvolle onderneming 
dat werk uitvoerde in grote delen van zijn 
vaderland.

Costa Brava
Op jonge leeftijd leerde Jose de Boxtelse Elly 
kennen tijdens een zomervakantie aan de 
Spaanse kust. “Begin zeventiger jaren gingen 
nagenoeg alle jongelui naar de Costa Brava,” 
vertelt Jose. “Wij dus ook!” Ze trouwden en 

kregen een zoon en een dochter. Ook zij 
groeiden op in Zaragoza en studeerden er af. 
“Elke zomervakantie brachten wij met de 
kinderen een maand door bij mijn schoonouders 
in Boxtel,” vertelt Jose. Na hun studie vertrokken 
de kinderen naar Nederland om daar fulltime te 
gaan werken. “Nadat wij in Spanje met pensioen 
waren gegaan en onze zoon en dochter in 
Nederland hun bestemming hadden gevonden, 
zijn Elly en ik in maart 2009 in Boxtel komen 
wonen. Een logische keuze, aangezien het hier al 
vertrouwd voelde voor mij. Ik volgde een cursus 
Nederlands op de Volksuniversiteit, maar de taal 
was moeilijker dan ik verwachtte.”

Geen heimwee
Door veel te lezen en te luisteren kan Jose zich 
inmiddels goed verstaanbaar maken. Op de 
vraag of hij helemaal gewend is in Boxtel Oost 
zegt hij: “Ik voel me hier prima thuis. Ik kan gerust 
zeggen dat ik geen heimwee heb naar Spanje. 
Natuurlijk mis je af en toe bepaalde dingen, ik 
heb tenslotte 65 jaar in Spanje gewoond. Ik ben 
een Spanjaard en zal dat altijd blijven, maar ik 
heb me hier goed kunnen aanpassen. Inmiddels 
hebben we vijf kleinkinderen op wie we 
regelmatig passen. En nu heb ik volop tijd voor 
mijn hobby’s: wandelen, tennissen en fietsen.”

Trots
Drie jaar geleden begon Jose in het 
Hobbycentrum als vrijwilliger en hij geeft 
driemaal per week Spaanse les. “Ik heb er 
veel plezier in. Op het Hobbycentrum heerst 
een gezellige sfeer en de mensen zijn écht 
gemotiveerd. Ik kan me trouwens goed inleven 
in mijn leerlingen, omdat ik uit eigen ervaring 
weet hoe moeilijk het is om op oudere leeftijd 
een nieuwe taal te leren. Verder ben ik er trots 
op dat ik de cursisten kan vertellen over Spanje 
en de Spanjaarden, mijn cultuur en de tradities.”

Ria Schraverus

Het zijn vreemde tijden door het corona-
virus. Maar we gaan niet thuis zitten, 
wandelschoenen aan en eropuit! Onze 
wandeling is in de week voor de sneeuwval. 
Vanaf de kinderboerderij lopen we een rondje 
Oost, beginnend over de Maastrichtsestraat 
richting Europalaan. Twee buurvrouwen 
komen in stevige pas aanlopen met een 
gezonde blos op de wangen. Ook fietsers halen 
ons in en even verderop staan wat mensen te 
praten, terwijl hun honden over het veldje 
rennen. Voor de rijksweg gaan we rechts, 
richting De Lange Loop. We passeren veel 
vriendelijk groetende vreemden, maar ook 
bekenden. Gezinnen met een kinderwagen 
of buggy en peuters op een loopfiets. Mensen 
die voortgeduwd worden in een rolstoel, 
kinderen op een stepje, moeder en dochter 

Het viel niet altijd mee om je werk te doen 
en ook nog je kinderen met hun schoolwerk 
te begeleiden in de lockdown. In huize Van 
Uden liep het goed, ook al holde vader van 
Uden regelmatig de trap af om zijn dochters 
te helpen.

Saar van Uden is acht jaar en zit in groep 5 van 
basisschool De Hobbendonken. In de tweede 
lockdown was ze alweer een stuk zelfstandiger 
dan in het voorjaar tijdens de eerste lockdown. 
“In de eerste lockdown vond ze het nog wel 
lastig om enthousiast te blijven via de computer,” 
vertelt haar vader Robert van Uden. “Ze zei toen: 
‘Ik ben thuis, dan kan ik toch gaan spelen?’ 
Tijdens de tweede lockdown ging het goed. 
Haar juffrouw had het onlineonderwijs prima 
geregeld, met veel structuur.” Om halfnegen 
ging Saar achter de laptop en keek wat ze moest 
doen. “De planning maakte ze zelf. Ze vinkte af 
wat ze klaar had, wij keken of het was verstuurd 
en haar juffrouw checkte of alles af was. En om 
de zoveel tijd hadden ze een meeting met de 
hele klas.” 
Floor is vijf en zit in groep 2. “Floor hoeft 
nog niet zoveel. Ze is bezig met figuren en 

In de vroegere Onrooisestraat, ofwel Maas-

trichtsestraat, heeft precies honderd jaar het huis 

Wilgenbroek gestaan. Volgens de overlevering 

werd Wilgenbroek in 1867 gebouwd door de 

Boxtelse kantonrechter en damastweverij-

eigenaar Petrus van de Ven. In 1967 werd 

het pand opgeëist voor uitvoering van het 

uitbreidingsplan Boxtel Oost. Pas in 1975 kwam 

het winkelcentrum Oosterhof hier van de grond. 

De apotheek en dierenwinkel Dobey staan op de 

plaats van het voormalige Wilgenbroek. 

Uit: Kijk nou ‘ns van Theo van den Aker, blz. 85.

Bericht van de wijkmakelaar 

Jongeren in Oost houden zich aan de regels Nieuwe woorden leren met galgjeOosterhof een GOED koopcentrum

Wandeling in coronatijd

Ondanks alle coronabeperkingen maken 

jongeren in Oost het over het algemeen goed. 

Dat zegt Yasmir Attaf, jongerenwerker van 

R-Newt. “Maar ze krijgen natuurlijk wel veel te 

verduren in deze bizarre tijd.” 

Yasmir loopt regelmatig over straat en spreekt 

dan kinderen en jongeren. “Overdag zie je meer 

kinderen, want veel jongeren zitten toch de 

hele dag achter hun beeldscherm, voor school. 

Ze geven wel aan dat ze het thuisonderwijs 

niet zo fijn vinden. Moeilijk voor ze om zich te 

concentreren, want thuis speelt je privéleven 

zich af. Ze komen thuis dus niet altijd aan school 

toe. Bovendien missen ze de sociale contacten; 

het is toch anders als je elkaar alleen maar via 

het beeldscherm ziet.” En die anderhalve meter, 

houden ze zich daaraan? “Dat proberen ze wel. Ik 

zie ze in elk geval niet op een kluitje staan als ik 

op straat ben.”

Livestream

En de avondklok, hoe zit het daarmee? “Ik loop 

zo rond acht uur over straat en waarschuw 

op skeelers, een jong stelletje staat te vissen op 
het voetgangersbruggetje over de Dommel en 
verderop staan wat mensen gezellig, maar wel 
op afstand te praten. Ook wij maken even een 
praatje met een kennis die we tegenkomen. 
En had ik de rollator al genoemd en de space 
scooter? We komen zelfs een hondje in een 
bolderkar tegen en eentje in een hondenbuggy. 
En worden diverse keren ingehaald door joggers. 
Via het winkelcentrum belanden we weer op de 
Maastrichtsestraat en lopen langs de skatebaan 
vol vrolijk stuntende stepjongeren naar huis. 
Nadat manlief dit stukje heeft gelezen, zegt 
hij: “Goh, ik zag vooral groene knoppen die op 
openbarsten staan en veel ganzen en vogels.”

Wauda Maas

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

Eerder dat jaar kwamen er vanuit de buurt 
reacties op de gemeentelijke campagne ‘Boxtel 
Buitenspelen’. Deze campagne was onderdeel 
van het Boxtelse speelruimtebeleid en was toe 
aan een actualisatie. Bewoners van de gemeente 
Boxtel konden daarbij hun wensen kenbaar 
maken. Het resultaat is dat er op het pleintje 
enkele kleinschalige straatspeelvoorzieningen 
worden aangebracht.   Naar verwachting wordt 
het geactualiseerde speelruimteplan medio 
2021 vastgesteld door het gemeentebestuur.

Op het pleintje worden de bomen vervangen 
door andere soorten. De boomspiegels maken 
we groter en worden voorzien van onder-
beplanting. Verder worden er plantenborders 
aangelegd die de bewoners zelf gaan aanplanten 
en onderhouden. In de directe nabijheid van 
het pleintje wordt ook nog een geveltuintje 
aangelegd. Ook het geveltuintje gaan de 
bewoners zelf aanplanten en onderhouden.
We willen op korte termijn gaan starten met 
de uitvoering van de werkzaamheden, maar 

we houden we een slag om de arm in verband 
met de ontwikkeling van de maatregelen rond 
Covid-19.

Hebt u 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 via: Deel jouw initiatief met 
één van de wijkmakelaars. Bellen of mailen mag 
natuurlijk ook. Samen gaan we bekijken wat de 
mogelijkheden zijn.
Zoekt u informatie over gerealiseerde initia-
tieven in Boxtel. Kijk daarvoor op Lees meer over 
geslaagde initiatieven in onze gemeente.

Hans Mols, wijkmakelaar Lennisheuvel, Liempde 
en Boxtel-Oost: 

Email: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl  
Telnr. (0411) 655 256 of 06 377 082 43

Wij zijn met de stichting in aanraking gekomen 

na een overlijden in de familie. Opeens is er 

een huis vol spullen dat ergens naartoe moet. 

Zo hoorden we van deze Stichting en daar 

hebben we spullen naartoe gebracht die ze 

konden gebruiken. Na een paar gesprekjes 

leek het ons wel wat om ons daarvoor in te 

zetten. We hebben de tijd en een garage, want 

opslagruimte is waardevol.

Kleding, speelgoed, knuffels, keukenspullen, 

kleine huisraad en medische artikelen worden 

verzameld. Door vrijwilligers bij de stichting 

wordt dit alles netjes klaargemaakt voor het 

transport.

Een andere groep breit voor ons. Alle wol die 

binnenkomt, wordt verwerkt tot babydekentjes 

en spreien. Weer een ander zet zich in om 

dingen te repareren, bijvoorbeeld de rem van 

een kinderfietsje. Alles gaat twee keer per jaar 

in een vrachtwagen of container naar Salonta, 

in Roemenië. Enkele mensen van de stichting 

vliegen daarheen. Daar delen ze de spullen zelf 

uit in een redelijk grote regio; aan bijvoorbeeld 

ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, maar ook aan 

gezinnen. Verschillende dorpen in de omgeving 

worden bezocht. Alles krijgt een plekje. Dit levert 

veel blije gezichten op, zeker bij kinderen. Daar 

doe je het voor.

Corona gooit nu roet in onze plannen. We 

verzamelen wel, maar het sturen van de goederen 

naar Roemenië lukt maar af en toe. We kunnen er 

op dit moment zeker niet zelf naartoe. Gelukkig 

zijn daar mensen die heel goed weten waar ze 

spullen moeten afgeven, dus dat gaat gewoon 

door. Daarom zijn wij nog steeds blij met mensen 

die spullen doneren. 

Nu zijn we heel blij met kleding en schoenen. Die 

komen goed van pas in deze vreemde tijd.

Ans en Jan van den Hout 06 22349559.

Wim de Winter, Voorzitter 06 23971930

Goed bericht vanuit het winkelcentrum 

Oosterhof. Het Boxtelse college is akkoord 

gegaan met de verkoop van grond aan de 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren 

(CVvE) van Winkelcentrum Oosterhof. Er is nu 

groen licht om het ontwikkelingstraject van 

het winkelcentrum verder in te zetten. Naar 

verwachting kan de verbouwing in de tweede 

helft van dit jaar van start gaan.

Eerdere plannen bleken in het verleden om 

verschillende redenen niet haalbaar. Het laatste 

jaar heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden 

tussen de projectontwikkelaar, de Vereniging 

van Eigenaren, winkeliers en de gemeente. Het 

resultaat hiervan is dat projectontwikkelaar Libre 

onlangs een nieuw plan heeft gepresenteerd. In 

het plan is gekozen om de ontwikkeling vooral 

binnen de bestaande muren te realiseren. 

Deze aanpassing past binnen het geldende 

bestemmingsplan.

Er is sprake van een minimale uitbreiding, zo 

wordt aan de noordzijde de gevel rechtgetrokken. 

Met dit plan ligt er een mooie toekomst voor het 

ze dat ze over een uurtje thuis moeten zijn. 

Veel jongeren moeten van hun ouders al om 

halfnegen thuis zijn, een halfuur vóórdat de 

avondklok ingaat. Je merkt dat ouders er strak 

bovenop zitten.” Om de jongeren toch wat te 

doen te geven na negen uur ’s avonds bieden de 

jongerenwerkers op woensdag en vrijdag van 

negen tot tien uur ’s avonds een livestream aan 

op Instagram. “Op woensdag worden thema’s 

besproken. Nu de basisscholen weer open zijn, 

hebben we gevraagd wat ze ervan vinden als de 

middelbare scholen ook weer open zouden gaan.” 

En op vrijdag is het talent-uurtje. “Dan kunnen 

jongeren in de livestream talenten showcasen. Dit 

kan bijvoorbeeld zang, rap en dans zijn.”

muziekinstrumenten herkennen. Haar juffrouw 
maakte voorleesfilmpjes en raadselspelletjes. 
Zelf deden mijn vrouw en ik ook spelletjes met 
haar, zoals galgje, zodat ze nieuwe woorden 
leerde.” En hoe regelden Robert en zijn vrouw 
Annemieke het allemaal? Wie vrij had, hielp de 
meisjes, en maandag was de drukste dag omdat 
beide ouders dan werken. Dan begeleidde 

winkelcentrum, de ondernemers, de eigenaren 

en natuurlijk voor de inwoners van de wijk Oost.

Inmiddels is een aanvraag voor de omgevings-

vergunning ingediend. Deze wordt naar 

verwachting begin februari verleend.

De gemeente heeft ook gesproken met de 

klankbordgroep Omwonenden Oosterhof 

over de plannen en over een opknapbeurt 

van de omgeving rondom het winkelcentrum. 

Het college heeft besloten om de opbrengst 

van de grondverkoop te reserveren voor een 

kwaliteitsimpuls in het openbaar gebied rondom 

het winkelcentrum.

Goed nieuws dus vanuit Winkelcentrum 

Oosterhof!

Bewegen en cultuur in 
coronatijd? Het kan!
De Brede Scholen Boxtel – waar Buurtsport en CultuurBox onderdeel van uitmaken – 
hebben onlinetips om inspiratie op te doen tijdens deze coronacrisis. Leerkrachten, 
kinderen en ouders kunnen hier mogelijkheden vinden om aan de slag te gaan met sport 
en bewegen én met kunst en cultuur.
Info: CultuurBox: https://www.cultuurbox.eu/nieuws/nieuws/cultuurbox-on-air 
Buurtsport: http://bredescholenboxtel.nl/test/

De gemeente krijgt af en toe vragen van bewoners over de mogelijkheden van het vergroenen 

of opfleuren van hun omgeving en om zelf bestaande openbare groenvoorzieningen anders in 

te richten.  Zo ook een bewoonster uit de Orlando di Lassostraat, die naar mij werd verwezen om 

eens te praten over de mogelijkheden om het pleintje een facelift te geven. 

“Alles krijgt een 
plekje dankzij 

Stichting Vrienden 
van Salonta”

Robert zijn dochters. “De kinderen zaten 
beneden en dan rende ik regelmatig de trap af 
om ze te helpen. Ik heb een flexibele agenda, 
dat scheelde, en een aardige baas en collega’s. 
Ze hadden er alle begrip voor dat de kinderen 
voorgingen. En wat ons betreft deed de school 
het super.”   

Hoe was het vroeger?

Dit beeld zal straks anders zijn.



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
Nanko Zomers, wijkbeheerder 06-12397147
nanko.zomers@wonenbijJOOST.nl
spreekuur wijkbeheerder in BuurtInformatie-
Centrum di. en do.  7.30 uur – 8.00 uur en van 
12.30 uur – 13.00 uur.
Hoogheem 72

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

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

ContourdeTwern
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

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.
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Karin van Ditmars, Bart Jansen, 
Corinne van der Laar,  Wauda Maas, 
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Fotografie
Bart Jansen, Corinne van der Laar, 
Wauda Maas, Ria Schraverus, Jan de Vreede.
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Tekstbureau Noor Reigersman.

Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaar

Maria Jeurissen, woonachtig in Liempde, is sinds 

ruim een jaar beheerder van Kinderboerderij 

Boxtel. Ze is een echt buitenmens en heeft 

altijd gestreefd naar het werken met mensen, 

groen en dieren. “De combinatie van mensen, 

dieren en buiten zijn heeft een heilzame 

werking.” Om dit te kunnen doen heeft ze 

diverse opleidingen gevolgd, zoals agogische 

opleidingen en opleidingen op het gebied van 

activiteitenbegeleiding en dierenverzorging 

(op een kinderboerderij). Verder werkt Maria als 

ambulant begeleider bij zorginstelling Cello. Ze 

benadrukt dat het met dit werk niet alleen om 

opleidingen gaat. “Het is ook zeker noodzakelijk 

om een flinke dosis ervaring te hebben.” 

Takenpakket

“Een kinderboerderij heeft een sociaal-culturele, 

recreatieve, educatieve en therapeutische 

functie.” Dit houdt dus in dat het takenpakket 

van Maria vrij uitgebreid is. “Buiten de 

dagelijkse verantwoordelijkheid ben ik ook 

aanspreekpunt voor iedereen die er werkt, 

al dan niet als vrijwilliger. Verder ben 

ik verantwoordelijk voor de aanschaf 

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

Prikpost Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(JBZ) in De Rots

Maria Jeurissen: een echt 
buitenmens op de kinderboerderij

Diagnostiek voor U (DvU) heeft jarenlang 
een prikpost in De Vier Kwartieren gehad. 
Dit was vooral een uitkomst voor patiënten 
met een chronische aandoening, die nuchter 
geprikt moesten worden voor hypertensie, 
cholesterol en diabetes.

In 2019 besloten de zorgverzekeraars CZ en 
VGZ de bloedafname niet meer te contracteren 
bij het DvU, maar bij het laboratorium van het 
JBZ. DvU moest daarom het contract met De 
Vier Kwartieren per 1 januari 2020 beëindigen. 
De bedoeling was dat het JBZ deze prikpost 
zou overnemen en gesprekken daarover waren 
al gaande. Helaas gooide het coronavirus roet 
in het eten. Het JBZ beoordeelde met name 
dat de wachtkamer van het laboratorium te 
klein was om aan de coronavoorschriften te 
kunnen voldoen. Om die reden heeft het JBZ 

en de verzorging van dieren, voor het werven 

en aansturen van vrijwilligers en ik heb de 

dagelijkse financiële verantwoordelijkheid.” 

Verbinden

Maria ziet het aspect ‘verbinden’ eveneens 

als haar passie. “Dit soort locaties zijn zéér 

waardevol voor de samenhang in een dorp 

of wijk. Helaas gooit de coronacrisis op dit 

moment roet in het eten.” Ze gaat er dieper 

op in: “Een kinderboerderij kan ook veel meer 

bieden dan alleen ‘met de kindertjes op bezoek 

komen’. Ik denk dat je het veel breder kunt 

trekken met andere activiteiten die vooral 

gunstig zijn voor de verbinding tussen mensen. 

De activiteitencommissie heeft al enkele 

activiteiten voor een bredere doelgroep in 

voorbereiding, dus houd ons in de gaten! Na 

het einde van de lockdown is iedereen van 0 

tot 99 weer welkom voor een bezoek aan de 

kinderboerderij.”

www.kinderboerderijboxtel.nl 

Bart Jansen

Hoe heeft Tandartspraktijk 
De Tandarts het geregeld?

Corona heeft bij veel mensen voor ongerustheid 

gezorgd. Er zijn vaak veranderingen waardoor 

het onduidelijk kan zijn wat wel en niet kan 

doorgaan. Misschien bent u vanwege corona 

alweer een tijdje niet naar de tandarts geweest. 

Best begrijpelijk, maar niet verstandig. Want 

een afspraak blijven uitstellen, kan op termijn 

gevolgen hebben voor de mondgezondheid.

Tijdens de lockdown is onze tandartspraktijk 

open. Het is belangrijk om uw tandarts, 

mondhygiënist en/of (paro) preventie-assistent 

te blijven bezoeken. Daarom blijft onze 

tandartspraktijk open tijdens de lockdown. In 

verband met het coronavirus hebben we een 

aantal aanvullende (zichtbare en onzichtbare) 

hygiënemaatregelen genomen. Zo zorgen we 

er samen voor dat uw bezoek aan de praktijk zo 

veilig mogelijk verloopt.

Langere wachttijden

De praktijken zijn in de afgelopen tijd wel dicht 

geweest voor reguliere zorg, waardoor het 

nu wat drukker kan zijn. Daardoor is het wel 

verstandig om er rekening mee te houden dat 

de wachttijden wat oplopen. 

Afspraak 

De overheid verzoekt iedereen zoveel mogelijk 

thuis te blijven: “Kom niet spontaan naar de 

praktijk, maar maak telefonisch of online een 

afspraak. Beantwoord de gezondheidsvragen 

naar waarheid en respecteer het als een familie-

afspraak wordt opgesplitst. Mocht je bij corona 

passende klachten hebben, zeg je afspraak dan 

af en laat je testen.”

Dit verzoek blijkt voor sommige mensen wat 

lastig te zijn om op te volgen. Toch is het voor 

ons prettiger: het wordt minder druk in de hal en 

wachtkamer waardoor de aanwezige mensen 

zich minder ongerust hoeven te maken.

Samen staan we sterk!

Het blijkt dat het reproductiegetal in de 

tandartspraktijken in heel Nederland laag is. 

Daar zijn we erg trots op! We doen er dan ook 

alles aan om dit zo te houden zodat we reguliere 

tandheelkundige zorg kunnen blijven verlenen. 

Samen staan we sterk!

nu een prikpost geopend in De Rots, waar 
patiënten iedere ochtend terecht kunnen 
voor bloedafname. Of de prikpost na het 
coronatijdperk weer terugkomt in De Vier 
Kwartieren is nog onbekend. 

Praktische info
De prikpost is op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend in De Rots vanaf 8.00 uur tot 
ca. 11.00 uur. Dit is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen.
Men moet wel een afspraak maken, dit kan 
online via: www.jbz.nl/prikafspraak of via 
073 5533699

Er wordt van de patiënten verwacht dat ze geen 
coronaklachten hebben, dat ze een mondkapje 
dragen en dat ze uiteraard hun handen 
desinfecteren bij binnenkomst. 

Aanspreekpunt 
Tiny Forest
In de vorige wijkkrant was er aandacht voor 
de nieuwe Tiny Forest (Kampini) aan de Robert 
Schumanlaan. Boxtel Oost-inwoonster Mirjam 
Bemelmans is het eerste buurtaanspreekpunt 
bij droogte, e.d.: 
06 15173136 of mirjambemelmans@gmail.com


