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Buurtbudget. Termijn bijna verstreken!
Buurtbudget is een middel om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De wijkbewoners kunnen
daarmee samen kleinschalige ideeën bedenken en uitvoeren. Voorbeelden zijn: een kunstwerk, een
speeltoestel, een straat-of buurtfeest, enz.
De wijk kan als budget beschikken over €1,39 per inwoner.
Een budget kan ingediend worden bij het bewonersoverleg of bij Stichting Welzijn Best-Oirschot.
Een budget moet voldoen aan de volgende spelregels:
- Idee moet bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.
- Wijkbewoners moeten zelf een actieve rol vervullen in de uitvoering van plannen.
- Idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente.
- Men moet kunnen aantonen dat andere buurtbewoners het eens zijn met de plannen.
- Aanvragen die een straat, plein, plantsoen of groenstrook veranderen worden altijd getoetst door de
gemeente.
Mail naar: bewonersoverleg.hoge.akker@planet.nl

MELDEN VAN VOORVALLEN
Graag willen wij alle wijkbewoners nogmaals attenderen alert te zijn op vernielingen, diefstal of
andere zaken. Belangrijk is de politie hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan via een telefoontje of
internet. Afdoen met “De politie doet toch niets” is niet aan de orde. Het aantal opgaven bepaalt
mede of de politie meer aandacht aan onze wijk geeft. Zij moeten prioriteiten stellen.
U kunt uw buurtbrigadier Miranda Vugts – van Dooren ook bereiken via internet:
http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp

Nieuws over de activiteiten in de Brede School.
Inmiddels zijn er al diverse activiteiten gestart in onze Brede School Hoge Akker. Een aantal
enthousiaste wijkbewoners zijn hierbij betrokken. We zijn erg tevreden met de gang van zaken.
Hierbij krijgt u een overzicht van de verschillende activiteiten:
 Ontmoeten.
Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11,30 uur staat de ontmoetingsruimte
in de Brede School open voor de wijkbewoners.
U kunt hier terecht voor een kopje koffie, een praatje of als u dat wilt een spelletje spelen.
Onze gastvrouwen staan voor u klaar. U bent van harte welkom!
Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 is onze breimiddag. We hebben een enthousiaste
groep van 10 dames, bij meer belangstelling kunnen we een nieuwe groep gaan vormen.
Loop eens een keertje binnen en kijk wat onze breisterren presteren, voor niet ervaren
breisters is dit een goede gelegenheid om wat ervaring, kundigheid op te doen.
Lies Dhondt. email c.dhondt@ziggo.nl. Tel. 372556
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Moestuin
Het lijkt erop of de lente ons in de steek heeft gelaten, maar niets is minder waar. De
leerkrachten en de leerlingen van de Brede School Hoge Akker zijn volop actief met het
schooltuinproject,Piepertje Pom en iedere week worden de aanwijzingen in de nieuwsbrief
opgevolgd. De radijzen, spinazie, worteltjes,komkommers en sla groeien als kool ondanks de
droogte en naar ons gevoel de kou. Maar wijkbewoners de moestuin kan toch niet alleen de
trots van de leerkrachten en hun leerlingen zijn, maar moet dat toch ook worden van de
buurt. Waar zijn de vlijtige liesjes en helpende handen om samen te werken. Alle kleine
beetjes hulp helpen groot. Meld je aan of vraag informatie via mail:
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of per telefoon 0499 372036 om wat te wieden,te
planten of te sproeien.
Wij zijn er blij mee.



Kookclub
Iedere veertien dagen is de kookclub actief en wordt er gezamenlijk een maaltijd bereid en
samen gegeten.
Als we terugkijken naar het afgelopen jaar zijn er wijkbewoners gekomen, gegaan en weer
terug gekomen bij de kookclub We hebben nog steeds een groep van negen personen.
Heb je ook zin om te leren van elkaar of je eigen kookervaring te willen delen met de groep,
meld je dan aan via mail bij
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of per telefoon 0499 372036.



Gast aan tafel
Een nieuw initiatief van de kookclub van de Brede School Hoge Akker. Wij kunnen ons
voorstellen dat niet iedereen samen de maaltijd wil bereiden, maar wel samen wil eten. Om
wat voor reden dan ook. Vanaf nu kan dat. Als de leden van de kookclub klaar zijn met
kokkerellen is het tijd om de gast aan tafel te verwelkomen. Eenmaal per 4 weken is daarvoor
de gelegenheid. We hebben al een aantal aanmeldingen en wil je ook op de deelnemerslijst
geplaatst worden meld je dan aan via de mail bij trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of per
telefoon 0499 372036. We nemen contact met u op.



Computers
Enkele wijkbewoners hebben belangstelling getoond voor dit onderwerp. Wij hebben dan ook
de intentie om een computer-spreekuur voort te zetten.
Tijdens dit spreekuur kunt u met allerlei vragen betreffende het computergebruik naar ons toe
komen. Wij zullen dan proberen u te helpen. Heeft u thuis een computer? Wat doet u ermee?
Wat zou u er nog meer mee willen doen? Wijkbewoners, die ons hierbij willen helpen, zijn van
harte welkom. Donderdag om 15:30-16:30 in de Brede School.
Mail naar: Han.Greefkes@gmail.com
Of bel naar 371244.

Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom.
Mail naar keesenfrans@gmail.com of bel naar 373452

Wilt U reageren, neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep:
Kees van de Wittenboer
tel. 373452
Han Greefkes
Trudy aan den Toorn
tel. 372036
Petra Sytsma
Lies Dhondt
tel. 372556
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Creatief

Creatieve workshops in de Brede School aan de Mgr Zwijssenstraat
Elke laatste donderdag van de maand wordt er een creatieve workshop gegeven in de Brede School.
Alle wijkbewoners zijn hier van harte welkom om aan deel te nemen. Elke maand is er weer een thema wat we gaan
doen. Soms maken we iets wat past bij het seizoen, zoals een voederkroon voor de vogels in de winter, een
voorjaarsstukje van groen, een paaskrans voor Pasen, en soms gewoon iets gezelligs voor in huis zoals een etagaire
van oud serviesgoed, kaarten maken enz. Ideeen zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Zo blijft elke workshop weer
uniek en voor elk wat wils.
Komt u of jij gerust eens een kijkje nemen . Tussen half10 tot half 12 staat de koffie klaar!
Wat staat er nog op het programma:
27 juni : potjes en flesjes omhaken in zomerse kleuren.
Daarna is het zomervakantie en starten we weer op :
29 augustus : idee moet nog komen!
De uitnodiging hangt altijd in de brede school.
Wilt u zelf een uitnodiging ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar: petra.sytsma@onsmail.nl

ACHTERPADVERLICHTING
Zoals eerder bekend gemaakt komt de achterpad verlichting met ingang van 2013 te vervallen. De
armaturen blijven echter hangen. Het zou heel goed zijn voor de veiligheid van de wijk, de verlichting
toch gewoon te gebruiken. Mochten de dure lampen kapot gaan, dan is er, met een kleine
aanpassing van het armatuur, een goedkoop alternatief.
ALGEMENE KLACHTEN
Heeft u algemene klachten (kapotte straatverlichting, speeltoestel stuk, put verstopt, losliggende
stoeptegels e.d.) bel dan de gemeente Best. 360360, of mail het probleem, zo goed mogelijk
omschreven of eventueel vergezeld van een digitale foto, naar 360360@gembest.nl Graag ontvangt
het Bewonersoverleg ook een c.c. van uw mail op bewonersoverleg.hoge.akker@planet.nl
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WIJKRONDGANG
Sinds enige tijd gaan leden eenmaal per maand door de wijk. Zij kijken dan naar situaties in de wijk
die niet wenselijk zijn. Zoals neergegooid afval, onveilige situaties, dingen die verbeterd kunnen
worden en nemen daarop actie. Zij kijken ook in de brandgangen.
Deze rondgang vindt plaats op iedere 2e donderdag van de maand vanaf 14.00 uur. Dit is ook een
gelegenheid voor onze wijkbewoners om even met de leden van het bewonersoverleg een praatje te
maken.
Om de wijk leefbaar te houden willen wij u de volgende punten onder de aandacht brengen:
Geen poep in perk, gazon of stoep.
Houd achterpaden schoon.
Ruim zwerfafval op straat op; ook als het niet van u is.
Houd met parkeren rekening met uw buren.
Beperk hinderlijk lawaai voor uw buren, zeker ’s avonds laat en ’s morgen vroeg, enz.
Wij hebben er allemaal belang bij een schone buurt en veilige omgeving.
Vooral bouwmatriaal geeft vaak overlast,houd rekening met elkaar.
Een goede buur(t) is beter dan een verre vriend...............
VERGADERDATA 2013
De vergaderingen van ons bewonersoverleg zijn op woensdagavond.
Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!
De vergaderingen worden gehouden in onze nieuwe Brede School.
Data: 18 september en 20 november 2013
LEDEN BEWONERSOVERLEG
Hieronder vindt u de namen van alle leden:
Naam
Functie in BO
Klaas van Egmond
secretaris / penningmeester
Han Greefkes
voorzitter
Lies van der Heijden
lid
Martien Scheepers
achterpadverlichting
Trudy aan den Toorn –
wijkcontacten
Steenhuis
Kees van den Wittenboer wijkcontacten
Peter de Leeuw
adviseur
Miranda Vugts - van Doorenadviseur

Adres
Kap. J.A. Heerenstraat 58
Mgr. A.F. Diepenstraat 33
Past. W. Hellemonsstraat 5
Fr. S. Romboutsstraat 27
J.J. de Vlamstraat 3

Tel.nr. (0499-)
391463
371244
372681
398909
372036

Mgr. Zwijsenstraat 82
Opbouwwerker
Stichting Welzijn Best,
Buurtbrigadier
Politie Brabant ZO,

373452
770100
0900-8844

Mail
De Stiching Bewonersoverleg Hoge Akker wil u graag op de hoogte houden van hun activiteiten en
andere wetenswaardigheden in de wijk. Ook zouden ze u graag nu en dan uw mening willen vragen
over actuele zaken binnen de wijk. Om dit op een snelle en efficiente wijze te kunnen doen, zouden
we graag gebruik maken van uw e-mail adres. Als u daar prijs op stelt, ontvangen wij graag een
mailtje van u. Het e-mail adres waar u uw mailtje naar toe kunt sturen is:
Han.Greefkes@gmail.nl
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