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Wethouder mw. P. van der Loo bezoekt het bewonersoverleg
Wethouder mw. P. Van der Loo heeft onlangs de vergadering van het BO bijgewoond. Dit om nog
beter te begrijpen wat de wijkbewoners bezig houdt. Tevens waren aanwezig Ingrid de Graaff van de
gemeente Best en Peter de Leeuw van Welzijn Best Oirschot.
Aan de orde kwamen o.a. het beleid van de gemeente Best op gebied van burgerparticipatie,
de wijkbudgetten en de subsidies. Het was een erg vruchtbare vergadering.

Participatiemaatschappij
In het komende jaar gaat er veel veranderen in onze maatschappij. Het veel gehoorde woord is
‘participeren’. Een ander woord voor ‘deelnemen aan’. In de praktijk betekent dit, dat van de mensen
verwacht wordt dat veel van de taken die de landelijke en plaatselijke overheid in het verleden
vanzelfsprekend deed, nu bij haar inwoners gelegd worden.
De kwetsbaren in onze maatschappij komen meer onder druk te staan en men verwacht van de
burger solidariteit en inzet voor burenhulp.
Veranderingen in de zorg is een dagelijks item in de media.
Als we niet oppassen zien we door de bomen het bos niet meer.
Wat gaat er veranderen:
AWBZ: Wat staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaat verdwijnen.
Wat blijft er over en komt erbij:
WLZ: Wet Langdurige Zorg is bestemd voor diegenen die niet zelfredzaam zijn en 24 uurs zorg nodig
hebben.
WMO: Gemeenten worden in 2015 hiervoor geheel verantwoordelijk en zijn verantwoordelijk voor
ondersteuning en begeleiding van haar burgers.
ZvW: Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraars worden hiervoor verantwoordelijk. Denk bijv. aan
het opnieuw introduceren van wijkverpleging.
JEUGDZORG: Komt op het bordje van de gemeenten.
Uit de media is duidelijk dat de gemeenten worstelen met tijdige omschakeling en met de kosten. Een
grote zorg voor de gemeenten is de solidariteit van haar inwoners. In het verleden is door onze
gemeente veel geïnvesteerd in Integrale Wijkontwikkeling. Onze wijk is een proefwijk geweest.
Resultaten zijn:
- een prachtige nieuwe Brede School
- in de school een ontmoetingspunt met daarin een aantal activiteiten:
Wekelijks drie ochtenden voor ontmoeten. Een aantal gastvrouwen ontvangt een groepje
ouderen. Dit loopt erg goed en het is er bijzonder gezellig.
- een kookgroep
- een breigroep
- regelmatig is een groepje creatief bezig
Bewonersoverleg Hoge Akker, met daarin de Werkgroep Ontmoeten, stuurt de bovenstaande
activiteiten aan.
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We hopen op onze manier een bijdrage te leveren aan de solidariteit in de wijk. Ook kunnen de
wijk/buurtbewoners individueel een bijdrage leveren. Te denken valt aan:
- Ouderen die vereenzamen, maar dat zelf niet kunnen aangeven. Signalen zijn bijv. een
verwaarloosde tuin of niet meer uit de deur komen. Wees attent, en waarschuw zo nodig
maatschappelijke organisaties. Dat kan ook via het Bewonersoverleg.
- Openstaan voor buurtbewoners door contact te zoeken. Een praatje maken kan al veel
betekenen.
- Hulp verlenen indien nodig. Bijv. rijden naar dokter of ziekenhuis, enz.
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 de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zijn wijkbewoners welkom van 9.30u 11.30u om onder het genot van een kopje koffie/thee een spelletje te doen, of gewoon voor
een gezellig praatje in de Brede School in de Mgr. Zwijsenstraat.
Er zijn gastvrouwen aanwezig om u te ontvangen. U bent van harte welkom.
Bij de voordeur is een bel waar BUURT op staat, zodat u na het bellen gemakkelijk binnen kunt
komen. Voor de nieuwe bewoners van de Hoge Akker is dit een leuke manier om de
buurtgenoten te leren kennen.
Wilt u meer informatie of hebt u belangstelling om gastvrouw te worden neem dan contact op
met Lies Dhondt tel. 372556.
Moestuin
De moestuin ligt er verlaten bij. Geen activiteit.
De winter dient zich aan en voor de Werkgroep Moestuin van de Brede School Hoge Akker is
dit de tijd om weer plannen te maken voor nieuwe groei in het volgend jaar.
Wij kijken er zo naar uit om een reactie te krijgen van wijkbewoners om ons te helpen er een
mooie moestuin van te maken en onze kinderen te laten zien, wat je op een klein stukje aarde
kunt oogsten.
Meld u aan! Met een beetje van uw tijd zijn wij al heel erg blij.
Dit kan per mail bij trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of per telefoon op nr. 372036.
Kookclub / Gast aan tafel
Er zijn geen veranderingen in onze kookclub. We hebben nog steeds een vast aantal leden en
we koken en eten samen op de donderdagen om de twee weken in de keuken van de Brede
School Hoge Akker.
De pindasoep uit ons laatste menu is zo in de smaak gevallen dat wij u willen uitnodigen u
zelf er op te trakteren. Het recept is voor 4 personen.
Ingrediënten:
Bereiding:
3 aardappelen, 1 prei
Schil de aardappels, snijd in blokjes, snijd prei
1 grote ui, 4 el olijfolie
in ringen en snipper de ui.Verhit 3 el olie in
1 ltr water
een soeppan, fruit hierin de ui en pers de
1 teentje knoflook
knoflook er boven uit. Voeg water, blokjes
1 groentebouillontablet
aardappel en bouillontablet toe en kook op
10 el pindakaas
laag vuur 15 min. Verhit intussen de rest
4 el ketjap manis
van de olie in een pan en bak de prei zacht.
1 tl sambal oelek
Pureer met staafmixer of blender de
zout en peper
aardappels met de bouillon. Zet de pan
weer op het vuur en voeg pindakaas,
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ketjap en sambal toe. Laat de pindakaas
al kloppend met een garde goed smelten.
Roer prei door de soep en breng op smaak.
Eerder schreef ik over een nieuw initiatief in onze regio. Het Voedselcollectief Eindhoven. Voor
Best is een afhaalpunt gerealiseerd in de Batalaan. De verschillende afhaalpunten starten
gefaseerd.
De ontwikkelingen kunt u volgen op www.kleingemaakt.nl
Natuurlijk bent u als wijkbewoner nog steeds van harte welkom als GAST AAN TAFEL en
binnenlopen kan altijd op donderdagen vanaf 16.00u.
Aanmelden kan per mail bij trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 372036.
Creatief
Elke laatste dinsdag van de maand van 9.30u - 11.30u wordt er een creatieve workshop
georganiseerd in de Brede School Hoge Akker. Iedereen uit de wijk, jong en oud is 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:
scrappen, haken, blikken pimpen, herfstimpressie maken, schilderen enz.
Bij de ingang van de school hangt een uitnodiging, maar wilt u zeker op de hoogte blijven dan
kunt u een mail sturen naar petra.sytsma@onsmail.nl en dan krijgt u elke maand te zien wat
er gedaan wordt.
Data workshops:
30 dec: hoesje voor telefoon
27 jan, 24 febr, 31 maart, 29 april

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 9.30u - 11.30u.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Lies Dhondt, tel. 372556.
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...
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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

Algemene klachten
Heeft u algemene klachten (kapotte straatverlichting, speeltoestel stuk, put verstopt, losliggende
stoeptegels e.d. bel dan de gemeente Best. tel. 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 2015
De vergaderingen worden gehouden om 20.00u in onze Brede School.
28 Januari
18 Maart
27 Mei
16 September
28 Oktober
9 December
Het inloopspreekuur is van 20.00u - 20.30u. De koffie staat klaar!

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

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2015
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