
          

het kloppend hart van Oost

Officiële heropening 
winkelcentrum 
Oosterhof

De Kerst-inn is er weer

Derde auto Seniorenvervoer Boxtel 
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Op zaterdag 3 december is het zover. Dan 

wordt winkelcentrum Oosterhof in Boxtel om 

15.00 uur officieel heropend door burgemees-

ter Ronald van Meijgaarden en wethouder Ma-

riëlle van Alphen.

Bijna een jaar na de start van de verbouwing – 

die begon op vrijdag 26 november 2021 – is het 

vernieuwde winkelcentrum Oosterhof gereed 

voor de officiële heropening en dat wordt fees-

telijk gevierd. Samen met alle ondernemers, 

betrokken partijen en uiteraard hun klanten.

Om 15.00 uur zal de officiële handeling plaats-

vinden aan de noordelijke entree van het win-

kelcentrum. Het winkelcentrum zal er feestelijk 

uitzien, alle ondernemers hebben fantastische 

openingsaanbiedingen en de bezoekers wor-

den getrakteerd op allerlei lekkernijen van de 

diverse winkels.

De verbouwing van Oosterhof was een heel 

intensieve periode, maar het is de speciaalza-

ken gelukt om bijna de gehele periode open 

te blijven, zodat de consument gewoon de 

boodschappen kon blijven doen. Maar de ver-

bouwing van de Jumbo was zo ingrijpend, dat 

zij wél de deuren voor een periode moesten 

sluiten, maar ook zij zijn op woensdag 30 no-

vember weer open en dan is Oosterhof weer 

compleet en samen. 

U bent van harte welkom op zaterdag 3 decem-

ber, om 15.00 uur. Graag tot dan!

Kijk voor meer informatie onze Facebook: 

https://www.facebook.com/winkelcentru-

moosterhof/ 

Door de grote toename van nieuwe abonnees in 

de afgelopen twee maanden plus een stijging van 

de ritaanvragen van de huidige abonnees heeft 

het bestuur, ondanks de matige financiële situ-

atie, besloten om tijdelijk een huurauto in te zet-

ten. Deze auto zal tijdelijk als een soort ‘voorloop-

auto gaan fungeren. “We willen namelijk aan onze 

maatschappelijke opdracht blijven voldoen,” legt 

voorzitter Kees de Waal uit, “namelijk het bieden 

van een comfortabel vervoer voor senioren van 

deur tot deur, tegen een laag tarief.” 

Al dertig jaar organiseert Rien Steenbakkers met 
een vaste groep vrijwilligers de Kerst-inn in De 
Rots. “Ben je deze dagen liever niet alleen? Als je 
iedereen om je heen samen ziet en jij bent alleen, 
dan valt dat extra zwaar.” Tijdens mijn gesprek 

Samenwerkingsovereenkomst 

Onlangs is er een samenwerkingsovereenkomst ge-

sloten met de landelijke organisatie Gratis Vervoer. 

“Ze stellen gedurende vijf jaar een gratis auto naar 

keuze ter beschikking onder de voorwaarde dat zij 

voldoende bedrijven en organisaties binnen Boxtel 

bereid vinden om hieraan hun bijdrage te leveren.” 

Dat houdt in dat het eigen bedrijfslogo tegen beta-

ling op de huurauto wordt geplaatst. “Wij hopen na-

tuurlijk dat veel bedrijven en organisaties gaan mee-

doen,” zegt De Waal. En dat hoopt wethouder Fred 

met Rien besef ik dat eenzaamheid onder mensen 
rond de feestdagen een heikel punt is. Op dit soort 
dagen zit je graag met je familie of goede vrienden 
heerlijk bij elkaar. Samen gezellige momenten en 
herinneringen delen. 

 Het gevoel hebben dat je gehoord wordt. 

Geef je op
Helaas mocht de kerst-inn de afgelopen twee jaar 
niet worden gehouden. Maar dit jaar wordt het ge-
lukkig weer georganiseerd, met enkele aanpassin-
gen in verband met eventueel oplaaiende corona. 
Vrijwilligers gaan er weer een gezellige middag van 
maken. Zijn Rien en zijn medeorganisatoren bang 
voor minder aanmeldingen vanwege corona? “Dat 
valt mee,” zegt Rien. “En het blijft altijd de moeite 
waard om dit voor mensen te organiseren. Het in-
spireert mij erg om dit te doen als ik zie hoezeer 
iedereen geniet van deze middag. En wij hebben 
er zelf plezier van om mensen zo tevreden te zien. 
Hiermee creëren we saamhorigheid en kunnen we 
mensen tot elkaar brengen zodat ze samen kun-
nen genieten.”

Kerst-inn: 
26 december van 14.00 tot ca. 20.00 uur
Programma: 
Tussen 14.00-18.00 uur koffietafel. Ca. 18.00 uur 
buffet. Naborrelen tot 20.00 uur.
Kosten: 
4 euro p.p.
Opgeven: 
op dinsdag 13 december of 20 december tussen 
10.00 uur en 12.00 uur.
Waar opgeven: 
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7. Of bij Contourde-
Twern, Sint Ursula 12.

Als extra toevoeging wil ik zelf na dit leuke gesprek 
met Rien zeggen dat we trots mogen zijn op alle 
vrijwilligers die dit mogelijk maken. Dat we het 
mooie gebouw van De Rots mogen koesteren en 
dat het hopelijk nog vele jaren in ons midden blijft. 
Meld u zich gezellig aan voor tweede kerstdag in 
De Rots!

Miriam van Breugel

van Nistelrooij ook die de stichting onlangs een 

cheque van 4000 euro overhandigde namens de 

gemeente. “Dankzij Seniorenvervoer Boxtel krij-

gen senioren de regie terug over hun eigen leven. 

Ze kunnen zich weer zelfstandig verplaatsen op 

korte afstanden. Bovendien is het goed tegen de 

eenzaamheid. En we moeten toch naar gedeeld 

vervoer vanwege de ruimte en duurzaamheid.”

Informatie: voorzitter@seniorenvervoerboxtel.nl
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Ondernemer in de wijk: Mantelzorgmakelaar De Meierij 
“De mantelzorger staat centraal.”

De lievelingsboom van…
Mirjam Bemelmans

Flexwoningen tegen woningtekort

Vol energie zijn we aan de slag gegaan en we 
vinden het nu de hoogste tijd om jullie deel-
genoot te maken van de eerste stappen die 
we hebben gezet. Velen van jullie zullen ons al 
kennen maar we starten toch even met een kort 
voorstel rondje, Ilhame Boulmani, Yasmir Attaf, 
Marieke Fleuren, Denny Janssen en Iris van Oort.
Samen zijn wij de jongerenwerkers van R-Newt 
in Boxtel. We zijn daar waar jongeren en kids 
zijn. Op straat, op scholen, in jongerencentra 
en online. We organiseren toffe activiteiten, 

ondersteunen je als je zélf een event wilt opzet-
ten, zijn er om gezellig te kletsen en bieden een 
luisterend oor. We zijn een appje away en altijd 
present: fysiek en op social media. R-Newt is 
er voor jongeren, kids, ouders en organisaties. 
Ook in Boxtel-Oost, waar we elke vrijdagavond 
19.00-21.00 uur zaalvoetbal hebben in de Wil-
genbroek. De opkomst is elke keer hoog. Met 
mooi weer staan we met de bakbrommer of de 
camper, een sport- en spelactiviteit, bij de Ramp. 
En nog veel meer.

Wijze uit Oost: Bernadette Meijs Boxtel-Oost in verbinding

U bent gewend om op deze plek een bericht te 

vinden van onze wijkmakelaar Hans Mols. Hij is 

met pensioen en de gemeente is op zoek naar 

een nieuwe invulling voor deze functie. Maar we 

hechten er wel aan om u via de wijkkrant te in-

formeren over lopende zaken in uw wijk. Daarom 

pak ik als wijkwethouder maar even de draad op.

Mijn inzet is om de leefbaarheid van Boxtel-Oost 

continu te verbeteren. Dat betekent: investeren 

in de openbare ruimte en zorgen voor goede ver-

bindingen. Een goed voorbeeld is het prachtige 

fietspad door de wijk. Dat maakt het mogelijk dat 

je vanuit het centrum veilig via de Maastrichter-

straat-Puttersdreef of via het Apollopad richting 

Liempde kunt fietsen. Komend jaar wordt ook 

het ontbrekende stuk langs het vernieuwde win-

kelcentrum Oost aangelegd. Daarnaast willen we 

de oversteken van de Europalaan nog verder ver-

beteren. 

“De Rots is van ons 
allemaal”
De eerste opmerking van Bernadette Meijs tij-

dens ons gesprek: “De Rots is van ons allemaal. 

Ik werk hier als coördinator, maar zonder gas-

ten en vrijwilligers kan De Rots niets!” Sinds 

2013 is Bernadette verbonden aan De Rots. 

Eerst als vrijwilliger, daarna als penningmees-

ter en sinds drie jaar als coördinator. 

Stichting gemeenschapshuis De Rots is eigenaar 

van dit grote gebouw uit 1938, dat een monu-

mentale status heeft. In de vele ruimtes vinden 

diverse activiteiten plaats; in de herfst en winter 

is er veel meer te doen dan in de zomer. Het is 

de sociale plek voor wijk Oost en omgeving: er is 

een biljartclub, je kunt er bloed laten prikken, het 

Dükerskoor repeteert er en de KBO organiseert 

er vele activiteiten. En dan is er nog Dagje Thuis: 

dagbesteding voor ouderen om mantelzorgers 

te ontlasten. Plus de nodige muziek wordt er ten 

gehore gebracht waarbij iedereen welkom is. De 

Rots is een ontmoetingsplek voor oud én voor 

jong, want Rotskidzz organiseert disco-avonden 

voor de jeugd.

Gezellige club

Bernadette is een echte kartrekker, ze zorgt dat 

alles op rolletjes loopt door een goede planning 

te maken. Samen met de huismeester Michael 

en het bestuur van De Rots probeert ze de ‘Huis-

kamer van Oost’ voor iedereen aantrekkelijk te 

maken. En dat lukt niet zonder vrijwilligers! Een 

grote groep van zo’n 25 tot 30 personen draagt 

hun steentje bij. Het is een gezellige club van 

vrijwilligers.

Extra hulp is overigens zeer welkom, zowel bin-

nen de groep vrijwilligers als binnen het be-

stuur. En dat geldt ook voor jongeren die af en 

toe kunnen helpen bij evenementen.

Bernadette is zó enthousiast over De Rots, waar 

dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 

vele activiteiten plaatsvinden, dat je je afvraagt 

of ze tussendoor nog tijd heeft om naar huis te 

gaan. Ze lacht. “Ach, ik hoef de straat maar uit te 

fietsen. Ik woon om de hoek”.

 

Hebt u tijd om te helpen als vrijwilliger of wilt 

u zich aansluiten bij het bestuur, neem contact 

op met De Rots. Info@derotsboxtel.nl of 0411-

673838

Of loop eens binnen, de koffie is altijd bruin!

Wauda Maas

De gemeente Boxtel en Woonstichting JOOST 

hebben samen het plan om op een deel van het 

grasveld aan het Pastoor van Besouwplein – gren-

zend aan het parkeerterrein van Hoogheemflat 1 

– twaalf zogenoemde flexwoningen te plaatsen. 

Waarom flexwoningen? Een van de oplossingen 

om de druk op de woningmarkt te verminderen, 

is de bouw van flexwoningen. 

Dit zijn verplaatsbare woningen die maximaal vijf-

tien jaar op een locatie staan. De te doorlopen pro-

cedures voor deze woningen zijn zorgvuldig, maar 

wel korter dan bij normale woningbouw. Ook gaat 

de bouw van de woningen veel sneller. 

De woningen zijn geschikt voor maximaal twee 

volwassenen en in totaal drie personen. Ze wor-

den verhuurd via Woonstichting JOOST. Een deel 

van de woningen wordt toegewezen via inschrijf-

duur, een deel via loting en een deel aan urgent 

woningzoekenden. 

Hebt u vragen over het project? Bel of mail: 

Gemeente Boxtel Guido Woutersen (Projectleider) 

g.woutersen@mijngemeentedichtbij.nl 

06 13862648 

Woonstichting JOOST Frank de Bruijn (Projectont-

wikkelaar) frank.debruijn@wonenbijJOOST.nl 

088-0081400 1 

Over winkelcentrum Oost gesproken: de verbou-

wing grijpen we aan om ook het parkeerterrein te 

verbeteren. Daarbij besteden we vooral aandacht 

aan de looproutes naar de ingangen van het win-

kelcentrum.

Parkeren blijft voor ons een belangrijk aandachts-

punt. Voor de Gaardenwijken onderzoeken we de 

parkeerdruk en we bekijken of we de beschikbare 

ruimte iets logischer kunnen inrichten. Ook bij 

de Hoogheemflats 6 en 7 is het extra druk met 

parkeren door onder andere mensen die in het 

centrum werken. De eerste ideeën om dat te ver-

beteren, beginnen te ontstaan. Natuurlijk gaan 

we daarover nog informatie delen. En natuurlijk 

horen we ook graag uw ideeën.

Dit bericht wil ik graag afsluiten met een woord 

van dank aan Hans Mols. Hij heeft zich de afge-

lopen jaren met veel energie ingezet voor onder 

andere Boxtel-Oost. Mede dankzij zijn inzet zijn 

er in Boxtel-Oost de nodige bewonersinitiatieven 

gerealiseerd. We hopen zo snel mogelijk een op-

volger aan u te kunnen voorstellen.

Wijkwethouder

Fred van Nistelrooij

Wat een mantelzorger is, weten we allemaal. Vroeg 

of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg, of 

het nu zorg geven of zorg ontvangen is. Het woord 

‘mantelzorgmakelaar’ geeft vaak wat verwarring. 

Het begrip ‘makelaar’ is in dezen bedoeld als on-

dersteuner van de mantelzorger op alle vlakken. 

Denk bijvoorbeeld aan uitzoekwerk en regeltaken. 

Vandaag ben ik te gast bij Arianne Dekkers, eige-

naresse van Mantelzorgmakelaar De Meierij en 

Maria*. Maria is mantelzorger. “Er komt veel kijken 

bij het zorgen voor een naaste,” begint Arianne 

haar verhaal. “Wat heeft een mantelzorger nodig 

om de zorg te kunnen volhouden zonder over-

belast te raken? Daar help ik hen bij. Bijvoorbeeld 

met informatie over de mogelijkheden binnen 

zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. En binnen 

welke wet valt dit en hoe moet je dat dan regelen.” 

Voor Arianne staat de mantelzorger altijd centraal; 

de mantelzorger houdt altijd de regie en maakt 

uiteindelijk, samen met de zorgvrager, de keuze 

wat wel en wat niet wordt ingezet. In de praktijk 

hebben mantelzorgers vaak moeite om dingen los 

“Bij deze lijsterbes bij mij in de straat kun je de 

wortels heel goed zien. We zijn geneigd om vooral 

naar boven te kijken naar de bladeren en takken, 

maar de wortels vertellen ook een heel verhaal. 

Het wordt steeds meer duidelijk dat de bodem 

ontzettend belangrijk is. Blijkt dat de wortels in 

verbinding staan met die van andere bomen, wat 

mogelijk is door de schimmels die op de wortels le-

ven. En dat strekt zich kilometers ver uit. Zo weten 

bomen van elkaar welke boom bijvoorbeeld extra 

suikers nodig heeft en kan een grote sterke boom 

bijvoorbeeld jonge boompjes onderhouden. Als je 

dan naar de wijk Boxtel Oost kijkt, dan weet je dus 

dat de bomen hier ook met elkaar verbonden zijn, 

alleen niet zo sterk als in een bos. Het is zelfs che-

misch bewezen dat dit zo is. Een heel mooi boek 

hierover is van Peter Wohlleben: Het verborgen 

leven van bomen.” 

te laten, zorg uit handen te geven. Arianne kijkt 

mee naar de mogelijkheden om bepaalde taken 

door anderen te laten overnemen. Dit kan eventu-

eel beginnen met iets kleins, zodat zowel hulpvra-

ger als mantelzorger meegenomen worden in de 

overdracht van zorg naar derden. “Het is ook mijn 

taak om de mantelzorger inzicht te geven in zijn of 

haar eigen situatie. Het is van belang dat de man-

telzorger voldoende tijd voor zichzelf heeft voor 

bijvoorbeeld hobby’s of werk,” stelt Arianne. “Het 

is een samen zoeken naar balans.” 

Meekijken

“Bijna altijd wordt gekeken vanuit het oogpunt 

van de zorgvrager,” legt Maria uit. “Daarom is het 

zo belangrijk dat er iemand meekijkt vanuit het 

perspectief van de mantelzorger. Mensen blij-

ven steeds langer thuis wanneer ze zorg nodig 

hebben, mantelzorgers raken vaak overbelast, 

en zorg op maat is moeilijk te vinden. Zelf ben ik 

mantelzorger voor een familielid. Op een bepaald 

moment hoorde ik over de hulp die een mantel-

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

zorgmakelaar kan bieden. Het contact was snel 

gelegd. Samen met Arianne hebben wij over onze 

situatie gesproken.” Daaruit kwamen diverse mo-

gelijkheden en adviezen. “Samen met de zorg-

vrager heb ik de keuze gemaakt om op vaste mo-

menten een plek te zoeken waar de zorgvrager 

voor een paar dagen naartoe kan, met als doel om 

mij te ontlasten. Arianne heeft de regeltaken op 

zich genomen. De indicatie is rond, de plek wordt 

gezocht. Ik voel me gezien.”

Mantelzorgmakelaar, een anker voor elke mantel-

zorger. Hartelijk dank, Arianne en Maria, voor dit 

gesprek. 

Corinne van der Laar 

*Fictieve naam i.v.m. privacy.

www.boxtel-oost.nl

Ook op Facebook!

Onze wijk heeft, behalve een website, 

ook een eigen Facebookpagina met 

daarop nieuws en foto’s.

kerstkerstkerst
sport/

doedagsport/
doedagsport/
doedag

Vind jij h
et leuk om te sporten en te

knutselen?

Aanmelden via de site hieronder

www.buurtsportboxtel.nl

€2,- inschrijfgeld

 Do 29 dec

 van 10:00 tot 12:00 uur

de Wilgenbroek

Dr. de Brouwerlaan 74

@buursportboxtel

impressie van flexwoningen met eenzelfde soort uitstraling als bedacht voor 
Pastoor van Besouwplein

Nieuwe samenstelling team van R-Newt Boxtel 
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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-
Centrum di. en do.  7.30 uur – 8.00 uur en van 
12.30 uur – 13.00 uur.
Hoogheem 72

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
Dr. de Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
0411 707504
directie@bredescholenboxtel.nl
www.bredescholenboxtel.nl
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Wijkkrant Boxtel Oost is een uitgave van
Woonstichting JOOST, gemeente Boxtel en
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Voor reacties of vragen kunt u contact 
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noorreigersman@gmail.com
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Verspreiding Wijkkrant Oost

wiewatwaarFysiotherapeut Frans van der Pasch draagt stokje over aan zoon Bas

Open avond Dükerskoor

Wist u dat...

Long Covid, hoe staat het daarmee? 

Tussen Cello en De Rots ligt FysioBoxtel waar 
Frans van der Pasch al jarenlang met veel plezier 
als fysiotherapeut werkt. Maar meer vrije tijd en 
pensioen lokken. Per 1 januari stopt hij, en hij 
draagt het stokje over aan zijn zoon Bas. Bas (31) 
is een sportieve jongeman die inmiddels met en-
thousiasme in Boxtel aan de slag is gegaan.
Op de vraag of hij door zijn vader geïnspireerd 
werd om voor het vak te kiezen, lacht hij. “Ja, 
dat heeft wel bijgedragen. Maar ik hield altijd 
van sport, vooral voetballen.” Toen hij een stu-
die moest kiezen, was zijn eerste gedachte: een 
sportopleiding. “Maar het trok me niet om leer-
kracht te worden en als fysiotherapeut ben je in 
zekere zin ook met sport en bewegen bezig.” In 
Eindhoven bij Fontys heeft hij de vierjarige basis-
opleiding gedaan, gevolgd door een master met 
een specialisatie in manuele therapie. Hij is ge-
specialiseerd in de wervelkolom, gewrichten en 
in armen en benen. “En soms pas ik manipulaties 

toe, in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd.” 
Na zijn studie, zo’n tien jaar geleden, heeft hij 
waargenomen bij FysioBoxtel om geld te sparen 
voor een backpackreis door Australië. “Prachtige 
ervaring!” Daarna is hij samen met zijn vriendin in 
Parijs gaan wonen toen zij er een baan bij de KLM 
kreeg. “Daar ben ik mijn eigen fysiotherapieprak-
tijk begonnen en de afgelopen jaren heb ik er veel 
ervaring kunnen opdoen. Dat is ook een voordeel 
van fysiotherapeut zijn: je kunt overal werken.”
Maar Nederland trekt: inmiddels is Bas in Boxtel 
aan de slag gegaan voor vier dagen in de week. 
“Ik heb een fijn team om mee samen te werken 
en het geeft me veel voldoening om patiënten 
te kunnen helpen.”  Hij woont met zijn vriendin 
in Den Bosch waar het hun gelukt is een appar-
tement te vinden. “Tot 1 januari stap ik trouwens 
nog wekelijks in de Thalys om daar op vrijdag en 
zaterdag in mijn praktijk in Parijs te werken.” 
Wauda Maas

•  …er een nieuwe coördinator voor het Vrij-
willigerssteunpunt Boxtel is. Carla den Otter-
Kordes. Ze is direct bereikbaar op maandag-
woensdag-donderdag via 06-57599576 of via 
algemeen tel.nr.: 0411-655899 /mail: info@vrij-
willigersboxtel.nl 

•   ...Carla u graag ontmoet. Dus hebt u vragen 
of interesse in vrijwilligerswerk: bel gerust! Dan 
kijken we samen naar de mogelijkheden.

In gesprek met (kinder)fysiotherapeut Lisan van 
Onzenoort van FysioBoxtel. 
De fysiotherapeut in de eerste lijn speelt een 
belangrijke rol in het herstel van patiënten, die 
na een COVID-19-infectie beperkingen onder-
vinden in het bewegend functioneren. Een be-
handeling op maat is nodig. Er wordt advies aan 
de patiënt over het ziekteproces gegeven. En 
verder wordt besproken wat het te verwachten 
beloop is en het fysiotherapeutisch behandel-
plan. De fysiotherapeut adviseert en coacht de 
patiënt bij het geleidelijk oppakken van activitei-
ten in het dagelijks leven en het bewegend func-
tioneren in de thuisomgeving, op het werk en 
tijdens het sporten. Het besparen van energie, 
door activiteiten kort te houden en vaak te rus-

“Eigenlijk dekt de naam ‘kinderboerderij’ de la-
ding niet meer, want we doen hier veel meer.” 
Aan het woord is Maria Jeurissen, beheerder van 
de kinderboerderij. ,,Je kunt hier bijvoorbeeld 
elke doordeweekse dag tussen 9.00 en 16.30 uur 
koffie of thee komen drinken. Die overigens niet 
gratis is. Of een glaasje fris. Er is altijd een gast-
heer of – vrouw aanwezig die graag een praatje 
maakt. En in het weekend tussen 14.00 en 16.00 
uur. Dan is er ook een gastheer of -vrouw aanwe-
zig.” Verder is er dagbesteding voor medewerkers 
van Cello, en natuurlijk Dagje Thuis. “Dagje Thuis 
is op donderdag en begint om 10.00 uur. Mensen 
zijn welkom om een kijkje te komen nemen om 
te zien of het iets voor hen is. Als dat het geval is, 
dan moet diegene zich opgeven bij Contourde-
Twern, maar daar kunnen wij ook bij helpen. Er is 
niet altijd meteen plek, want er is ruimte voor een 
beperkt aantal mensen.” En op woensdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om crea-
tief bezig te zijn. ,,Er zijn mensen die bijvoorbeeld 
breien en haken. Dan kun je gewoon binnenlo-
pen en meedoen.”

Elke vierde maandag van de maand houden 
wij een open avond waarop iedereen welkom 
is. We zingen dan smartlappen, levensliedjes 
en meezingers. De toegang is gratis en er lig-
gen tekstbundels klaar zodat iedereen kan 
meezingen. Het is van 20.00 tot 22.00 uur.  

ten kan worden toegepast bij een toename van 
klachten en symptomen bij inspanning, zoals 
vermoeidheid, cognitieve disfunctie, pijn, koorts 
en slaapstoornissen. Het doel is de ernst van de 
symptomen in de loop van de tijd te stabiliseren 
en te verbeteren en het lichamelijk functioneren 
te optimaliseren. 
Drie pijlers zijn belangrijk. 1. Stop met het proberen 
te verleggen van grenzen. Overbelasting kan het 
herstel belemmeren. 2. Rust is belangrijk voor con-
trole en herstel. Rust is ook belangrijk als de klach-
ten en symptomen niet verergeren. 3. Het tempo 
van ADL-activiteiten (algemene dagelijkse levens-
verrichtingen zoals uit bed komen en aankleden), 
fysieke activiteiten en activiteiten waarvoor con-
centratie nodig is, dient aangepast te worden. 

•  ...er momenteel verschillende nieuwe vrij-
willigersvacatures op de website staan.  O.a. 
voor hulp als gastvrouw, maatje, bestuur, orga-
niseren van activiteiten etc. Heb je interesse om 
iets te betekenen voor een ander, kijk dan op: 
www.vrijwilligersboxtel.nl/vacaturebank/

•  …er behoefte is aan bestuurlijke functies 
ter ondersteuning van huidige verenigingen 
en stichtingen. Heb je ervaring en wil je graag 
andere organisaties op weg helpen, neem dan 
contact op met Carla van het Vrijwilligers Steun-
punt voor info over deze vrijwilligerspool! 

In december staat onze open avond altijd in 
het teken van Kerstmis en dan is het de derde 
maandag. Nu dus op 19 december a.s. De open 
avonden worden gehouden in gemeenschaps-
huis De Rots. 

Veel te doen op de 
kinderboerderij

In het winkeltje is er van alles te koop zoals eieren, 
honing, zelfgemaakte jam en appelsap, gebreide 
babyslofjes. Cliënten die dagbesteding ontvan-
gen van Cello, maken bijvoorbeeld herfststukjes, 
ze beschilderen planken (van afvalhout) en ma-
ken vogelhuisjes. De komende weken gaan ze 
aan de slag met het maken van kerstproducten. 
Tot slot is er dan nog de kerstactiviteit op 17 en 
18 december van 16.00 tot 19.00 uur. voor kin-
deren met (groot)ouders. Op het verlichte en 
versierde terrein van de kinderboerderij is er een 
‘rondgang’ waarin een kerstverhaal verteld wordt 
waarbij kinderen betrokken worden. Het verhaal 
speelt op verschillende plekken en hierbij zijn er 
engelen te paard, herders en nog meer figuren 
te zien. En natuurlijk is er warme chocolademelk.

Graag tot ziens!


