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Even voorstellen: Leo Valentijn, opvolger van Klaas van Egmond
Sedert 1 februari jl., de nieuwe secretaris/penningmeester, als opvolger van Klaas van Egmond.
Wij wonen dit jaar 26 jaar in de wijk Hoge Akker. Toen mij eind december 2013 gevraagd werd om dit
te worden heb ik na enige bedenktijd ja gezegd tegen deze functie. Het Bewonersoverleg staat voor
vergroten van veiligheid en leefbaarheid in onze wijk en dat spreekt mij aan, mede omdat ik daar
beroepsmatig ook altijd mee bezig ben geweest. Ik hoop op een prettige samenwerking en contact
met u allen.
Wij willen Klaas uiteraard vriendelijk bedanken voor zijn inzet en zijn deskundige ondersteuning.
Hij heeft gestaan aan de wieg van ons Bewonersoverleg en is altijd zeer betrokken geweest bij het
reilen en zeilen in onze wijk.
Klaas Bedankt!

Melden van voorvallen en andere politiezaken
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. 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
Een verwijzing naar preventietips voor de babbeltruc, zakkenrollen en burenruzies.
http://www.politie.nl/onderwerpen/burenruzie.html
http://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html
http://www.politie.nl/onderwerpen/zakkenrollen.html

Pannenkoekdag donderdag 27 maart 2014
De leerlingen van groep 7/8 van de Brede School Hoge Akker gaan op de Nationale Pannenkoekdag
de ouderen in onze wijk verwennen met zelfgebakken pannenkoeken.
Wilt u op 27 maart ook verwend worden dan kan dat door onderstaand
strookje in te vullen en zo spoedig mogelijk af te geven op school of bij:
Kees van den Wittenboer, Mgr. Zwijsenstraat 82
Han Greefkes, Mgr. A.F. Diepenstraat 33
Trudy aan den Toorn, J.J. de Vlamstraat 3
Een aantal leerlingen komt op dinsdag 25 maart tussen 14.30 en 15.00 uur bij u aan de deur om u
persoonlijk uit te nodigen voor het eten van een gratis pannenkoek op school.
De pannenkoeken worden geserveerd op donderdagmiddag 27 maart tussen 13.00 en 15.00 uur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Telefoon:
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Participeren
Steeds meer komen we dit woord tegen. Het betekent niet meer of minder ‘deelnemen aan’.
Er staat in onze maatschappij steeds meer te gebeuren. Bezuinigen is wat de klok slaat. Deze regering
is bezig met een enorme bezuinigingsoperatie. De kranten staan er bol van. We moeten groeien naar
een participatiemaatschappij. Een maatschappij waar we voor elkaar moeten opkomen.
Vanaf 2015 verandert er veel op gebied van zorg, welzijn en participatie. De gemeenten gaan dan
belangrijke taken op zich nemen o.a. langdurige zorg thuis, jeugdzorg en deelnemen van mensen met
een wajong uitkering aan de arbeidsmarkt.
Het doel is mensen zo lang mogelijk in eigen huis te laten wonen en actief te laten deelnemen aan de
samenleving.
Er zal een beroep gedaan worden op saamhorigheid, mantelzorg, hulp van buren, enz.
Minder bureaucratie en kostenbesparing is ook een van de doelstellingen.
Enkele jaren geleden is in onze wijk een pilot gestart met integrale wijkontwikkeling. De doelstelling
was de mensen te betrekken bij handelen van de overheid. De overheid wil met deze manier van
werken burgerinitiatieven ondersteunen en sociale samenhang creëren.
De integrale wijkontwikkeling past dan ook precies in de bovenstaande ontwikkelingen.
Een van de resultaten van de integrale wijkontwikkeling is de prachtige Brede School een wens van de
wijk. Al jaren organiseert een Werkgroep Ontmoeten als onderdeel van het Bewonersoverleg
activiteiten in de school.
Mensen ontmoeten elkaar drie ochtenden in de week, er is een kookgroep, een breigroep en een
creativiteitgroep. Ook de tuin van de school is een onderdeel.
Toch bereiken we met deze activiteiten maar een beperkte groep wijkbewoners. Er zou veel meer
kunnen gebeuren. Denk b.v. aan:
Burenhulp, kijk om je heen er kan voldoende hulp geboden worden. Ook in georganiseerde
vorm. Is er iemand die een groepje mensen om zich heen wil verzamelen die hulp kan bieden
aan ouderen: ziekenhulp, tuin, boodschappen, enz.
Netjes houden van de wijk. In het kader van bezuinigingen wordt alleen nog maar het
grotere werk uitgevoerd. Kijk eens wat verder dan je eigen tuin en houd niet op bij de
gemeentetegel.
Tuin van de school.
Voor meer informatie kan men terecht bij de leden van ons Bewonersoverleg. (Zie laatste pagina.)

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 uur 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 brei’ster’ren 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 mooie weer lokt ons weer naar buiten en ook de moestuin in de Brede School Hoge Akker
is weer klaar om ingezaaid te worden.
Maar eerst gaan de leerlingen op school zaaien in potjes en bakjes om later de jonge plantjes
uit te kunnen zetten in de plantvakken van de moestuin.
Hebt u er ook zo'n zin in om thuis, b.v. komkommers, tomaatjes of uw eigen kropje sla in
potjes te zaaien? Nou dat kan, wij hebben een schat aan zaden van kruiden, bloemen en
groente. En u wist misschien niet dat wij in de moestuin een eigen plantvak hebben voor de
wijkbewoners, waar u uw jonge plantjes kunt uitzetten, verzorgen tijdens de groei en het
allerbelangrijkste....kunt opeten.
Hebt u er zin in, neem dan contact met ons op per mail met
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met t. 0499 372036.
Wij helpen u op weg. Tot ziens!
Kookclub / Gast aan tafel
Onze kookclub heeft inmiddels een vast aantal leden van tien personen. Gemiddeld koken we
op de donderdagen met acht mensen. Het is en blijft gezellig om samen te kokkerellen met
altijd verse ingrediënten.
We hebben ons als kookgroep aangemeld als geïnteresseerde voor een nieuw initiatief in onze
regio. U kunt hierover lezen op www.kleingemaakt.nl.
Het initiatief houdt kort gezegd in dat we onze boodschappen gaan doen direct bij de boer, die
kleinschalig zijn product produceert. De tussenhandel ontbreekt en dat scheelt in de kosten. Er
komt een afhaalpunt bij ons in de buurt en het project start ongeveer in mei 2014. Wij houden
u op de hoogte.
Met ons initiatief GAST AAN TAFEL is het altijd weer gezellig een nieuw gezicht te
verwelkomen. Het is voor u wijkbewoner nog altijd mogelijk bij ons aan te schuiven.
Aanmelden kan per mail bij trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met t. 0499 372036 en
binnenlopen op de donderdag mag altijd. Tot ziens!
Creatief
Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een kreatieve workshop georganiseerd in
de Brede School Hoge Akker. Iedereen uit de wijk, jong en oud zijn hier van harte
welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee een creatieve workshop te doen. Elke
maand wordt er een andere workshop aangeboden. Wat we zoal gedaan hebben: etagère
maken van oud servies, herfsttaartje van groen, bloemstuk, kaarten maken, tissuedoos
beplakken, scrappen, haken, schilderen etc.
Bij de ingang van de school hangt een uitnodiging, maar wilt u zeker op de hoogte blijven kunt
u een mail sturen: sytsma@onsmail.nl en dan krijgt u elke maand te zien wat er gedaan wordt.
Data workshops:
25 maart: lentebloemstukje
22 april ( 1 week eerder ivm mei-vakantie)
27 mei : blik pimpen
24 juni: enveloppen maken
Daarna is het zomervakantie. We beginnen weer op 30 september.

Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom.
Om het ontmoeten op donderdagochtend door te kunnen laten gaan zijn we dringend op zoek
naar een gastvrouw/gastheer. De tijd is van 9.30 tot 11.30 uur.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Lies Dhondt, tel. 372556.
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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

tel. 371244
tel. 373153

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.
Wij hebben 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...
ALGEMENE KLACHTEN
Heeft u algemene klachten (kapotte straatverlichting, speeltoestel stuk, put verstopt, losliggende
stoeptegels e.d. bel dan de gemeente Best. t. 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 secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
VERGADERDATA 2013
De volgende vergadering van ons bewonersoverleg.
Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!
De vergaderingen worden gehouden in onze Brede School.
Woensdag 19 maart
2014
Brede School Hoge Akker
Woensdag 28 mei
2014
Brede School Hoge Akker
Woensdag 17 september 2014
Brede School Hoge Akker
Woensdag 19 november 2014
Brede School Hoge Akker
LEDEN BEWONERSOVERLEG
Hieronder vindt u de namen van alle leden:
Naam
Functie in BO
Han Greefkes
voorzitter
Leo Valentijn
secretaris / penningmeester
Trudy aan den Toorn – wijkcontacten
Steenhuis
Kees van den Wittenboer wijkcontacten
Martien Scheepers
lid
Lies van der Heijden
lid
Peter de Leeuw
adviseur
Miranda Vugts - van
Dooren

adviseur

Adres
Mgr. A.F. Diepenstraat 33
Past. M. v. Beekstraat 23
J.J. de Vlamstraat 3

Tel.nr. (0499-)
371244
397072
372036

Mgr. Zwijsenstraat 82
Fr. S. Romboutsstraat 27
Past. W. Hellemonsstraat 5
Opbouwwerker
Stichting Welzijn Best
Buurtbrigadier
Politie Brabant ZO

373452
398909
372681
770100
0900-8844

De Stiching Bewoners Overleg 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 efficiënte 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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