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NNiieeuuwwssbbrriieeff  HHooggee  AAkkkkeerr  
  

JJaaaarrggaanngg::  1155    NNuummmmeerr::  22      ookkttoobbeerr    22001122  

  

‘Actieve Wijkbewoners’ 
 

Iedereen kan wel eens een beetje hulp of aandacht gebruiken. Voor een klusje, een praatje, hulp met 
een formulier invullen, een maatje om mee te gaan wandelen of sporten, noem maar op… Maar ook 

iedereen heeft iets te bieden. Een luisterend oor, een maaltijd of hulp met de Nederlandse taal, 

boodschapje doen of grasmaaien… 
Graag willen wij buurtbewoners met elkaar in contact brengen, zodat zij elkaar makkelijker weten te 

vinden als het nodig is. 
Daarom organiseren wij een gezellige bijeenkomst in de Brede School Hoge Akker. 

Deze bijeenkomst is op Dinsdag 20 november van 20.00 tot 22.00 uur 

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? Iedereen die wel eens een vraag heeft, een ander zou willen 
helpen of gewoon met andere buurtbewoners in contact wil komen. 

Wat gaan we doen? 
Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we op actieve manier elkaar beter leren kennen. 

Ook gaan we het prikbord in de Brede School vullen met uw vraag of aanbod. 
Maar bovendien wordt het een gezellig samenzijn! 

De bijeenkomst is gratis en verplicht tot niets! U bent ook van harte welkom als u nog geen vraag of 

aanbod heeft! 
Organisatie: Brede School Hoge Akker i.s.m. Welzijn Best Oirschot en Zorgruil Brabant 

Meer weten? 
Han Greefkes , tel. 371244 of email: han.greefkes@onsbrabantnet.nl. 

Peter de Leeuw, tel. 770100 of email: p.de.leeuw@welzijnbestoirschot.nl  

Sandra Conijn, tel. 06-15900476 of email:  s.conijn@welzijnbestoirschot.nl  
 

Buurtbudget 
 

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 straat en buurtfeest. 
-Een kunstwerk. 

-Een speeltoestel, 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  
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Brede School: Begint lekker te lopen… 
 

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. 

           In de Brede School, Mgr. Zwijssenstraat zijn voor de wijkbewoners diverse mogelijkheden om  

           elkaar te ontmoeten 
           Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 

           staan de gastvrouwen met koffie voor u klaar en bent u van harte welkom om een praatje te   

           maken, een spelletje te spelen of wat u ook wilt. 

           Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur hebben we onze  brei-/haakmiddag.  

           Een zestal dames nemen hieraan deel en zijn op een enthousiaste manier bezig met    

           uitwisselen van ervaring en diverse technieken en er komen leuke ideeën uit voort. U bent   
           welkom om mee te doen! 

           Lies Dhondt. email c.dhondt@ziggo.nl. Tel. 372556 

 
 Groen 

Het is herfst in de moestuin van de Brede School en de vakken liggen er 

verlaten bij. De kruiden, geplant tijdens de opening in april van dit jaar,  
zijn uitbundig gegroeid. De leerlingen van groep 7/8 en de kinderen van de 

BSO waren regelmatig te vinden in de vakken en de paden om ze onkruidvrij 

te maken en gelukkig af en toe geholpen door buurtbewoners en mensen van 
de werkgroep ontmoeten. 

Het is nu tijd om plannen te gaan maken voor volgend jaar. We willen gaan 
planten en of zaaien wat we graag willen oogsten met elkaar. 

Wat we missen zijn de vlijtige liesjes en de handige handen uit de buurt. 
Heeft u zin om ons te helpen structuur aan te brengen in de moestuin laat het 

ons weten. We zijn er blij mee. 

mail: trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl; tel.: 0499-372036. 
 

 Koken 

Op 28 juni 2012 hebben wij voor het eerst met een aantal wijkbewoners  
samen gekookt in de keuken van de Brede School Hoge Akker. Intussen zijn 

we met een groep van 10 personen, die eens per veertien dagen of om de  

vier weken met elkaar koken en eten. 
We leren veel van elkaar over de manier van bereiden, producten, bijzondere 

kruiden en waar ze te halen. Donderdag 4 oktober was een kookavond met  
stip. We hebben een Russische bietensoep gemaakt van bieten, geplant door 

opa Kees van de moestuin samen met de leerlingen van groep 7/8. 
Uitgegroeid tot super bieten hebben we er een mooie rode, overheerlijke   

soep van kunnen brouwen. 

Loop gewoon eens op een donderdag binnen, kijk rond en eet een kopje  
soep of ander hapje mee. We zijn er tussen 16.00 en 19.30 uur. 

Aanmelden kan via de mail van trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of  
            per telefoon  0499 - 372036. 
 

 Computers 

Enkele wijkbewoners hebben belangstelling getoond voor dit onderwerp. Wij hebben dan ook 
de intentie om een computer-spreekuur op te zetten. 

Tijdens dit spreekuur kunt u met allerlei vragen betreffende het computergebruik naar ons toe 

komen. Wij zullen dan proberen u te helpen. 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2BD7JCE5/c.dhondt@ziggo.nl
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2BD7JCE5/MAIL.lnk
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2BD7JCE5/trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl


                                                            
                                                                    Stichting Bewonersoverleg                                                                                       

                                                                               HOGE AKKER           

    St. BO Hoge Akker                                        oktober 2012                                              3 

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.  

De eerste keer: donderdag 25 okt. Om 15:30-16:30 

in de Brede School.   
Mail naar:  Han.Greefkes@OnsBrabantNet.nl  

Of bel naar 371244.  
 

 Creatief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Data volgende workshops: 

 

           25 oktober zeepketting, 

           29 november kerststuk, 

           in  december is er niets, 

           daarna 31 januari 2013 weer. 
 

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

 

Allerlei activiteiten, zullen, als er belangstelling voor is, worden opgestart, zoals 
bijvoorbeeld een leesgroep, een kaartclub, enz. 

Lees daarom deze nieuwsbrief aandachtig, doe mee en meld u aan ! 

 
Wilt U  reageren, neem dan contact op met een van de leden van de werkgroep: 

Kees van de Wittenboer tel. 373452 Han Greefkes tel. 371244 

Trudy aan den Toorn tel. 372036 Petra Sytsma tel. 373153 

Lies Dhond tel. 372556   

 

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 

Laatste donderdag van de maand 

           
Elke laatste donderdag van de maand wordt er een creatieve workshop 

georganiseerd door Petra Sytsma. 

Zo zijn er al kandelaars gemaakt van glazen potjes, harten- slinger genaaid, wax-

roosjes gevouwen en gedompeld, 

een uitgeholde pompoen gevuld met bloemen. Elke keer weer iets anders. Men kan 

zelf aangeven wat men graag zou willen 

doen en dan wordt er ook naar gekeken of dat haalbaar is. 

In de Brede School is het gezellig toeven. Er kunnen max. 10 mensen meedoen. 

 Opgeven kan altijd tijdens de koffieochtenden of u belt met Petra op dit 

telefoonnummer: 373153 

                                   Email. Petra.Sytsma@onsmail.nl 

 

 

 

mailto:%20Han.Greefkes@OnsBrabantNet.nl
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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  

 

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. 
- Houdt achterpaden schoon. 

- Ruim zwerfafval op straat op; ook als het niet van u is. 

- Houdt met parkeren rekening met uw buren. 
- Beperk hinderlijk lawaai voor uw buren, zeker ’s avonds laat en ’s morgen vroeg, enz. 

 
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  

 
VERGADERDATA 2012 

 

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 nieuwe Brede School. 

 Woensdag 14 november 2012                  Brede School Hoge Akker 

LEDEN BEWONERSOVERLEG 

Hieronder vindt u de namen van alle leden: 

Naam Functie in BO Adres Tel.nr. (0499-) 

Klaas van Egmond secretaris / penningmeester Kap. J.A. Heerenstraat 58 391463 

Han Greefkes voorzitter Mgr. A.F. Diepenstraat 33 371244 

Lies van der Heijden lid Past. W. Hellemonsstraat 5      372681 

Martien Scheepers achterpadverlichting Fr. S. Romboutsstraat 27 398909 

Trudy aan den Toorn – 

Steenhuis 

wijkcontacten J.J. de Vlamstraat 3 372036 

Kees van den 

Wittenboer 

wijkcontacten Mgr. Zwijsenstraat 82 373452 

Peter de Leeuw adviseur Opbouwwerker 

Stichting Welzijn Best, 

770100 

Miranda Vugts - van 

Dooren 

adviseur Buurtbrigadier 

Politie Brabant ZO, 

0900-8844 
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