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Transitie, participatie 
 
Het nieuws en de kranten staan er vol van. De betekenis van deze woorden is voor veel mensen soms  

nog een vraagteken. Transitie betekent verandering en participatie deelnemen. 
Daar moeten onze maatschappij en dus ook onze wijk naar toe. 

Wetten verdwijnen en veranderen en nieuwe komen daarvoor in de plaats. Denk b.v. aan verzwaring 

van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en verdwijnen van de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De gemeenten krijgen de verantwoording, deels ook terug. 

Zo was het wat de WMO betreft 50 jaar geleden ook. Ook toen waren de gemeenten verantwoordelijk 
voor zorg die later in de AWBZ als recht door de landelijke overheid overgenomen werd. De WLZ (Wet 

Langdurige Zorg) is nu het deel van de AWBZ dat overblijft voor de Overheid. 

Zo zijn er meer veranderingen die in de vorige nieuwsbrief aan de orde zijn geweest. 
In onze maatschappij is bijna iedereen ervan overtuigd dat het een goede zaak is. We zullen moeten 

bezuinigen. Het is niet meer te betalen. 
De mentaliteit is echter nog te veel "Niet bij mij, maar bij anderen".  

Ook wij, in onze wijk, zullen open moeten staan voor deze veranderingen. We zullen moeten 
deelnemen in saamhorigheid. 

We worden voor een deel vergiftigd door de media. Bijna alle nieuws is negatief wat niet bijdraagt 

aan veranderen  en samenhorigheid. (GOED NIEUWS IS GEEN NIEUWS.) 
Een ding is zeker. In onze maatschappij en ook in onze wijk gebeuren zoveel goede dingen, dat dit 

het slechte verre overstijgt. Denk aan vele vormen van burenhulp en mantelzorg. Denk aan 
buurtvereniging, bewonersoverleg en vormen van ontmoeten die lopen in onze prachtige Brede 

School. 

Toch kan en moet het beter. Wat denkt u van: 
- Ken je buren: Maak contact om elkaar beter te kennen. 

- Ben alert op veranderingen in je buurt zodat problemen eerder onderkend worden 
 b.v. verwaarloosde tuin, enz. 

- Let op vereenzaming, vooral bij ouderen. Loop eens binnen. 
- Vermoed je problemen,maak mensen dan attent op het bestaan van Bestwijzer waar alle  

informatie verkregen kan worden voor hulp. 

- Wijs mensen op het bestaan van ontmoeten in de Brede School. 
Aktiviteiten zoals koken, creatief bezig zijn, breien en zomaar gezelligheid bij elkaar zijn. 

- Lid worden van de buurtvereniging. Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten. 
- Openstellen voor kleine klusjes aan huis en tuin. 

Enz. 

Allemaal punten om de saamhorigheid in de wijk te verbeteren en voor elkaar op te komen. 
 

 

 
 
 
 

Verschil mag er zijn. 

Misschien heb je met veel buurtgenoten niet direct een klik omdat ze anders zijn. 

Maar juist dat verschil kan een stille kracht zijn.  

Je buren kunnen een andere achtergrond hebben en in een andere sector werken.  

Daarnaast hebben ze een andere vrienden- en kennissenkring. Ze leven in een andere wereld en juist dat kan je 

verrijken en inspireren. Een gesprek met een buurtgenoot verbreedt niet alleen je horizon, het kan ook leerzaam 

zijn, of je een andere kijk op een probleem geven. 
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In Memoriam Lies Dhondt 
 

In februari j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van Lies Dhondt. 
Zij was lid van de werkgroep ontmoeten in de Brede School en tevens gastvrouw. 

Wij hebben Lies daar leren kennen als een sociaal bewogen vrouw. 

Jaren geleden is onze wijk door de gemeente als pilot gekozen voor de integrale wijkontwikkeling, als 
voorloper van de participatiemaatschappij. Lies heeft daarin haar rol gespeeld. Zij heeft mede de 

activiteit ontmoeten van de grond getild. Het ontmoeten voor al onze wijkbewoners, waar vooral 
ouderen en eenzamen een plek kunnen vinden en gedeeltelijk ook gevonden hebben.  

Lies was degene die de gastvrouwen begeleidde. Gastvrouwen die nodig zijn om een huiskamersfeer 
te creëren. 

Als lid van de werkgroep Ontmoeten bepaalde zij mede de omstandigheden waaronder het ontmoeten 

plaatsvindt. 
Wij hebben Lies daar leren kennen als iemand die op de haar kenmerkende rustige manier haar 

vragen en problemen naar voren bracht. Haar opmerkingen waren altijd zeer waardevol.  
Wij zullen Lies missen en zij zal in onze gedachten blijven als een maatschappelijk bewogen lieve 

vrouw. 

 

Nieuws over de activiteiten in de Brede School 
 
Inmiddels zijn er al diverse activiteiten gaande 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       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. 
            

 Moestuin 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan u wijkbewoners om ons te 
helpen de moestuin een beetje mooier te maken. Twee van u hebben zich gemeld en daar zijn 

we heel erg blij mee. Onze eerste zorg was de tuin op orde te brengen. Joost heeft de 

buddleja's gesnoeid, snoeihout opgeruimd en vakken geschoond. Het vak met bloembollen 
staat er fleurig bij, vergezeld van blauwe vergeet-me-nietjes en de aardbeiplanten staan in 

bloei. In vijf vakken heeft Cor van Esch groenblijvende vaste planten, Camelia's, gezet. 
Wij willen nog graag groenten gaan kweken zodat de tuin wat meer op een moestuin gaat 

lijken.  
Wij kunnen uw hulp en een beetje van uw tijd heel goed gebruiken en misschien hebt u 

wijkbewoner daar wel ideëen over. Neem gerust contact met ons op. Dat kan per mail bij 

trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499 372036. 
 

 Kookclub / Gast aan tafel 

Met de start van het nieuwe jaar zijn we met onze kookclub aan een culinaire wereldreis 
begonnen. Als eerste hebben we samen gekookt uit de Benelux landen en vervolgens tot nu 

toe uit Duitsland, Marokko, Italie, China en Mexico. Het waren soms 'pittige' ervaringen en het 

gebruik van de kruiden uit b.v. een land als Marokko was niet voor iedereen voor herhaling 
vatbaar. Zo ook niet voor de Waterzooi uit Belgie. Zijn er bewoners uit onze wijk die met ons 

op tour willen? Dat kan nog steeds b.v. als gast aan tafel. 
Over het initiatief van het Voedselcollectief Eindhoven kan ik nog melden dat zij helaas hebben 

moeten besluiten het niet verder voort te zetten. De belangrijkste reden is dat het Collectief 
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niet de financiële en mentale adem had om door te gaan. Te veel werk kwam neer op een te 

kleine groep actieve mensen en dat zou leiden tot relatief hoge kosten. 

Jammer! 
Als Gast aan tafel of als u graag samen kookt als deelnemer van de kookclub, bent u nog 

steeds van harte welkom. Aanmelden kan per mail bij trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of 
bel met tel. 0499 372036. 

 

 Creatief 

Afgelopen seizoen zijn er maandelijks workshops georganiseerd in de Brede School Hoge 
Akker. 

Het seizoen loopt van september t/m mei en elke laatste dinsdag van de maand is er een 
creatieve workshop. We hebben bloemstukjes gemaakt, een winterstuk, telefoonhoesje van 

vilt, een moshart met pindaslinger,een takkenbos met bloembollen, een paaskrans en 

theelepeltjes versierd met fimoklei.  
U bent daar ook van harte welkom om eens te komen kijken, koffiedrinken óf meedoen. We 

zijn een groep van rond de 6 – 10 vrouwen. Je hoeft helemaal niet creatief te zijn, het gaat om 
de gezelligheid en u wordt natuurlijk altijd geholpen. Dit seizoen zit er nu bijna op en in 

september gaan we weer van start. Kom gerust eens een kijkje nemen! 
Wilt u via de mail op de hoogte blijven van wat er op het programma staat? Stuur dan een 

mail naar: petra.sytsma@onsmail.nl of bel met Petra: tel.0499-373153 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
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.  

 

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 

 
 
Help onze wijk (nog) beter te maken. 
 
Leden van het Bewonersoverleg gaan 3 tot 4 keer per jaar de wijk rond om te kijken waar situaties 

verbetering behoeven, zoals neergegooid afval, onveilige situaties, dingen die verbeterd kunnen 

worden en nemen daarop actie. Zij kijken ook in de brandgangen. 
Daarna wordt er samen met de wijkbrigadier, een afvaardiging van de gemeente of welzijn naar de 

‘pijnpunten´ gekeken en worden er acties afgesproken. 
Wij hebben allemaal belang bij een schone buurt en veilige omgeving. 
Vooral bouwmateriaal geeft vaak overlast, houd rekening met elkaar. 
Een goede buur(t) is beter dan een verre vriend... 

 

Aan het einde van de  schoolvakanties in augustus gaan we dat weer doen en we gebruiken daarbij 
het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte van de gemeente Best als uitgangspunt. Dit plan is met die naam 

te downloaden op de site van de gemeente. 

mailto:petra.sytsma@onsmail.nl
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In dit plan worden een viertal structuurelementen benoemd, nl.  

de kwaliteit van:  

- Wegverharding (kuilen in de weg, stoeptegels die omhoog komen, verkeerslawaai, 
drempels etc.) 

- Groen  (onderhoud van bomen, struiken, speelveldjes, groenstroken, verwijderen van 
onkruid  etc.) 

- Meubilair (bankjes, afvalbakken, speeltoestellen, straatverlichting) 

- Verzorging (onderhoud, reiniging, netheid) 
Wij gaan proberen in onze wijk knelpunten te signaleren. Maar het zou best eens kunnen zijn dat 

sommige situaties door direct betrokken bewoners als “voor verbetering vatbaar” worden ervaren, wat 
door ons niet als zodanig wordt gesignaleerd. 

Dus help u zelf en ons door hiervan melding te maken. Het liefst vóór 1 juli a.s. per e-mail naar 

secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com of neem contact op met één van de bestuursleden. 
 

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 Hans Giroldi 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 

 

Vergaderdata 2015 
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 3 juni              2015                  Brede School Hoge Akker 

 Woensdag 16 september   2015                  Brede School Hoge Akker 

 Woensdag 28 oktober       2015                  Brede School Hoge Akker 

 Woensdag 9 december     2015                  Brede School Hoge Akker 

 

Leden Bewonersoverleg 

Hieronder vindt u de namen van alle leden: 

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

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

Leo Valentijn secretaris / penningmeester Past. M. v. Beekstraat 23 397072 

Trudy aan den Toorn – 
Steenhuis 

wijkcontacten J.J. de Vlamstraat 3 372036 

Kees van den Wittenboer wijkcontacten Mgr. Zwijsenstraat 82 373452 

Martien Scheepers lid Fr. S. Romboutsstraat 27 398909 

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

Peter de Leeuw adviseur Opbouwwerker 

Stichting Welzijn Best 

770100 

Hans Giroldi adviseur Buurtbrigadier 
Politie Brabant ZO 

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 

mailto:secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp
http://www.politie.nl/onderwerpen/burenruzie.html
http://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html
http://www.politie.nl/onderwerpen/zakkenrollen.html
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