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NNiieeuuwwssbbrriieeff  HHooggee  AAkkkkeerr  
JJaaaarrggaanngg  2211                    NNuummmmeerr  11      jjuunnii  22001177  

 
Bestuurswisseling 
Onlangs heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Onze gewaardeerde secretaris/penningmeester Leo Valentijn heeft zijn 
functie overgedragen aan Jacqueline Pluijm. 
Wij willen Leo hierbij bedanken voor zijn geweldige inzet en zijn betrokkenheid bij ons bewonersoverleg. 
 

Wat kan het bewonersoverleg u bieden: 
 
 Gezamenlijk koffie drinken en een praatje maken 

Dit vindt plaats op de maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in kindcentrum de Kiezel aan de Monseigneur 

Zwijsenstraat. Vanuit veiligheid voor de kinderen is de deur van buitenaf niet zomaar te openen maar als u even aanbelt 

doen we voor u open. De koffie staat klaar en er is ook gelegenheid tot bijvoorbeeld een spelletje Rummikub. 

     Begeleid door een aantal gastvrouwen  

 Een spelletje jeux de boules.    

Dit gebeurt op dinsdagavond op de baan naast de vogelkooi, vanaf 19.00 uur (Dr. P. van Hoekstraat). Heel leuk om te 

doen, vooral op een warme zomeravond. 

Begeleid door Leo Valentijn  

 De minibieb. Deze wordt actief gebruikt dus er staan regelmatig nieuwe boeken in. De minibieb staat op de hoek van de 

Mgr. Zwijsenstraat en de Pastoor A. van Erpstraat. 

 Koken/mee-eten. 2x per maand wordt er op donderdagavond gezamenlijk gekookt. Ook is het mogelijk om alleen aan 

te schuiven om mee te eten (en het koken aan andere enthousiastelingen over te laten). 

Begeleid door Trudy aan den Toorn  

 Breien. Dit geniet al lange tijd een grote belangstelling en gebeurt op donderdagochtend.  

Begeleid door Gerda van Nunen  

 Crea-ochtend. 1 x per maand op de dinsdagochtend wordt er geknutseld: elke keer iets anders, maar altijd leuk. 

Begeleid door Irma Lemmen & Petra Sytsma  

 Moestuin. We hebben ook de beschikking over een moestuin waar zowel vrijwilligers uit de buurt, als kinderen van 

kindcentrum de Kiezel in kunnen werken. 

Begeleid door Trudy aan den Toorn  

 

 Verder vindt u ruime informatie op de site van het bewonersoverleg: www.bewonersoverleghogeakker.nl 

 
Wij  zijn van plan een aantal nieuwe activiteiten aan te bieden, indien er belangstelling voor is. Op 9 september zullen we in 
Kindcentrum de Kiezel een open ochtend houden, waarbij u de diverse activiteiten gepresenteerd ziet. Eind augustus zult u 
hierover een flyer in de brievenbus krijgen.  
Naast de reeds lopende activiteiten, zijn we van plan op 9 september de volgende nieuwe activiteiten voor te stellen en de 
belangstelling daarvoor te peilen. 
 Vrij kleuren of mandala tekenen/kleuren. Dit kan gebeuren op een gewone koffie- en ontmoetingsochtend. U hoeft 

zich voor het kleuren/tekenen niet aan te melden. U kunt altijd deelnemen. Het is de bedoeling dat u op den duur uw 

eigen kleur/tekenmateriaal meeneemt, maar in het begin ligt er voldoende materiaal zodat u zonder voorbereiding kunt 

binnenlopen en aanschuiven. 

 Naaien of verstelwerk (laten) doen. Er is dan iemand aanwezig met een naaimachine en met ervaring. U kunt zelf aan 

de gang, maar kunt ook hulp vragen. Bijvoorbeeld bij het naaien, of alleen bij het knippen of spelden (vooral als u alleen 

woont is het soms lastig om een rok op de juiste lengte af te spelden). Bovendien is het gewoon gezellig om samen 

hiermee bezig te zijn. 

 Kaartspelen. We hebben een gastheer die op het gebied van kaarten van vele markten thuis is. Afhankelijk van de 

belangstelling kunnen leuke kaartmomenten worden afgesproken. 

 3D-kaarten maken. Ook hier zijn er veel mogelijkheden. Er is een gastvrouw met ervaring, maar u kunt natuurlijk ook 

uw eigen ideeën meenemen om te realiseren. En u kunt het elkaar leren, elkaar inspireren en mogelijk materialen delen. 

 Een plantenrubriek. We hebben een gastheer die u vast enthousiast kan maken en kan laten zien wat er allemaal 

mogelijk is op plantengebied. Met een frequentie van 1x per maand komen we bij elkaar en krijgen we uitleg over 

bijvoorbeeld kamerplanten, rots- en tuinplanten, cactussen of orchideeën. Ook een bezoekje aan een privé-kas hoort 
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daarbij. U leert hoe de planten verzorgd moeten worden. Ook kunt u leren hoe u op een vierkante meter in de tuin bonsai 

kunt houden van zowel inlandse als exotische bomen. 

 

We zien u graag op 9 september om u meer te kunnen vertellen en vooral te laten zien.  

ZET HET VAST IN UW AGENDA:  

9 September  INLOOP Activiteiten BO HOGE AKKER  Speciaal voor U in Kindcentrum de Kiezel. 
 

Nieuwe gastvrouwen, en natuurlijk ook gastheren, zijn altijd welkom. 
Naar aanleiding van een artikel in Groeiend Best hebben zich een aantal gastvrouwen een een gastheer gemeld voor onze 
activiteiten. Mocht u ook belanstelling hebben neem dan contact met een van ons op: 

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

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

 
Creatief 
Creatieve workshops in de Hoge Akker 
Het is een gezellige boel in ‘Kindcentrum de Kiezel’.  Elke laatste dinsdag van de maand wordt er een creatieve 
workshop georganiseerd. Zo hebben we de afgelopen maanden eieren beschilderd, doosjes gevouwen, een lentestuk gemaakt 
en ga zo maar door. De gasten kunnen zelf aangeven wat ze leuk vinden om een keer te doen en in overleg is er natuurlijk van 
alles te regelen.  Kom gerust eens kijken wat we doen en wat voor prachtige werkstukken gemaakt worden. De koffie staat 
trouwens altijd klaar! 
De kosten voor de workshops zijn variabel. U betaalt een bedrag waarmee de kosten worden gedekt. Worden er meer kosten 
gemaakt, dan betaalt u meer en andersom. 
Wilt u op de hoogte zijn wat we allemaal doen? Dan kunt u zich aanmelden voor de workshop-uitnodigingen. U ontvangt ze 
vrijblijvend en wilt u meedoen, dan meldt u zich aan. Dat kunt u doen door een mail naar Petra te sturen: 
petra.sytsma@onsmail.nl.  

 

 

 

 

 

 

 
U kunt ook eens een kijkje nemen op de website : www.bewonersoverleghogeakker.nl 
Hier vindt u ook de andere activiteiten die er worden georganiseerd. 
Wij hopen u te ontmoeten!         
Irma Lemmen & Petra Sytsma 
 
Koken/Gast aan tafel 
Na het uitnodigende berichtje van een van onze kookclubleden in onze vorige nieuwsbrief heeft zich weer een nieuwe 
wijkbewoner aangemeld. Ook bewoners van andere wijken zijn welkom bij onze kookclub. Zijn er kennissen uit uw vriendenclub 
die van koken en samen eten houden maak ze hierop attent. Wij zijn in de keuken van De Kiezel te vinden op donderdagen om 
de veertien dagen van 16.00 - 19.00 uur. 
Liever niet mee koken, dan kan alleen mee eten ook vanaf 17.30 uur als Gast aan tafel. 
Tot hoors bij Trudy aan den Toorn, tel.: 0499-372036 of per mail: trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl. 

 
Moestuin 
In het voorjaar stonden de fruitbomen, de appel en peer, uitbundig in bloei. Samen met de fleurige tulpen en narcissen was dit 
een belofte dat de zomer weer in aantocht is. De leerlingen van De Kiezel hebben weer plantjes gekweekt uit zaden en deze 
een paar dagen geleden uitgezet in de plantvakken van de moestuin. Ik zag peterselie, bietjes, kool,wortel, 
spinazie en boontjes. Wie wil ons team versterken om, al is het maar af en toe, te helpen de tuin op orde te houden. Door 
overbelasting hebben we te weinig mankracht. We horen het graag bij Trudy aan den Toorn, tel.: 0499-372036 of per mail: 
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl. 

 

WhatsApp buurtpreventiegroep Hoge Akker Deelnemers gezocht!  

 

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker een app op de telefoon om met elkaar te communiceren. Zo is er in onze wijk de 

buurtapp ‘NextDoor’ actief. Hiervoor download je de app op de telefoon via https://nextdoor.nl/ en registreer je je bij een 
wijk. 

Om elkaar snel te attenderen op verdachte situaties in de buurt is er daarnaast ook een WhatsApp groep. Zo is iedereen in 

de buurt snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kunnen maatregelen genomen worden. Een inbreker houdt er 

niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is 

gesignaleerd.  
 

 

 

 

mailto:petra.sytsma@onsmail.nl
http://www.bewonersoverleghogeakker.nl/
https://nextdoor.nl/
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Over de WhatsApp buurtpreventiegroep 

 
De groep bestaat maximaal uit 256 deelnemers, aangestuurd door een coördinator, voor Hoge Akker is dit Sjoerd de Vries. 
WhatsApp is een inwonersinitiatief, de politie komt alleen direct in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De 
politie en gemeente geven de volgende tips: 

 Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Dat zijn situaties waarbij je een ‘redelijk’ vermoeden hebt 
dat personen of situaties de veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse 
straatbeeld. 

 Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden 
waarom zaken verdacht op je overkomen. 

 Voordat je met 112 gaat bellen let je op het signalement van de dader(s) -ook kleine details zijn van belang-, 
eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie, het adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, de 
reden waarom je belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute. 

 Laat met een WhatsApp-bericht in de groep ook aan elkaar weten dat 112 is gebeld. Dit voorkomt dat er een 
regen van 112 meldingen plaatsvindt. 

Ervaringen uit andere dorpen leert dat er maar 1 à 2 keer per maand een bericht geplaatst wordt op de WhatsApp-groep. 
Dat is ook de kracht, als er dan iets geplaatst wordt, dan ben je ook meteen alert! 
Voor minder urgente zaken, discussies, opvolging, verzoek om hulp of aanbieden van producten of diensten: gebruik 
de app NextDoor! 

Meld je aan! 

Ben je enthousiast geworden, woon of werk je in de Hoge Akker, ben je minimaal 16 jaar en wil je meedoen in de WhatsApp-
groep, meld je dan aan bij Sjoerd de Vries via WhatsApp 06-11385990. 
  Je mag je naam opgeven,  maar dat hoeft niet. Geef in een bericht wel aan dat het om de 
BuurtpreventieApp Hoge Akker  gaat!   
 
Het bewoners overleg Hoge Akker maakt gebruik van NextDoor!  
 
AED (defibrilator) 
Enkele weken geleden is de stichting Hartslag Best opgericht. www.hartslagbest.nl. Deze stichting heeft de volgende 
doelstelling:  
 

1. Het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur bereikbare werkende 
defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords;   

2. De in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, onderhouden, verder uit te bereiden op 
termijn te vervangen, om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden in het 
gebruik van een AED en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

3. De stichting beoogt het algemeen nut; 
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

   
Het is daarom van belang om alle vrijwilligers, die opgeleid zijn om te reanimeren m.b.v. een defibrilator, in beeld te brengen.  
Wij willen u in dit geval dan ook vriendelijk vragen om u registreren op de website: www.hartslag.nl, de enige betrouwbare 
bron, waarop alle deelnemers en AED’s worden geregistreerd. Binnenkort vind u meer informatie op onze site. 
 
Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. 
Tijdens de bijeenkomst op 27 maart in de Lidwinakerk hebben de werkgroepen van de Hoge Akker, Speelheide en De 
Leeuwerik de concept-adviezen gepresenteerd aan de bewoners van de wijken. In sommige gevallen heeft het gesprek met de 
bewoners nog tot aanpassingen van de adviezen geleid. Deze zijn nu definitief en te vinden op 
https://www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-hoge-akker-speelheide-en-de-leeuwerik. Er is een verantwoordingsdocument 
opgesteld waarin per adviespunt is opgenomen wat er mee gedaan wordt in het omgevingsplan. Het verantwoordingsdocument 
is 29 mei j.l. gepresenteerd aan de werkgroepen en inwoners van de betreffende wijken en waar nodig is een eerste reactie op 
het document gegeven. 
 
Inrichting groenstrook langs de A2 
In 2011 is de A2 verbreed. De gemeente en haar inwoners vroegen de geluidswal te verlagen. Dit is gebeurd. Een ander 
onderdeel van het project was een parkzone te maken van het groen langs deze snelweg. De groenstrook vanaf het 
geluidsscherm tot aan de Oude Rijksweg is grond van de Staat en in beheer van de gemeente Best. Tijdens een 
inloopbijeenkomst, die gepland is eind juni, wil de gemeente over de inrichting graag met de aanwonenden in gesprek om 

WhatsApp NextDoor 

Deelt alleen mobiele nummer met groep Registratie nodig en delen gegevens met NextDoor en 
deelnemers 

Alleen voor urgente berichten in de wijk Hoge Akker Voor alle berichten die voor buurtgenoten van belang zijn, 
maar zelfs tussen wijken. 

Maximaal 256 leden Onbeperkt aantal leden 

WhatsApp App nodig op telefoon NextDoor App nodig op telefoon 

Meldingen via Whatsapp, niet via e-mail Meldingen via NextdoorApp en e-mail 

Geen discussie voeren over berichten  Er mag gediscussieerd worden over berichten 

Urgente acties worden gedeeld met NextDoor Urgente acties worden gedeeld via WhatsApp 

file:///C:/Users/Han%20en%20Wypke/Desktop/www.hartslagbest.nl
http://www.hartslag.nl/
https://www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-hoge-akker-speelheide-en-de-leeuwerik
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ideeën en wensen te inventariseren. Meer informatie is te vinden op website: http://www.burolubbers.nl/projecten/1193A2.htm  

 
Vlieghinder  
Het GOEB (overkoepelend orgaan van alle BO’s in Best), onderschrijft, als vergadering,  de doelstelling van het BVM2 (Beraad 
Vlieghinder Moet Minder). Dit omwonenden-beraad heeft als doestelling om de vlieghinder, (geluid, luchtverontreiniging, 
verkeers- en parkeerhinder, enz.) veroorzaakt door vluchten van en naar Welschap tot een minimum te beperken. 
http://bvm2.nl. Binnenkort vindt u meer informatie op onze site. 
 
Wijkrondgang 
Ons bewonersoverleg heeft een jaarschema waarmee een aantal leden van ons bewonersoverleg een rondgang maken door de 
wijk. U kunt hen herkennen aan de gele hesjes met het opschrift ‘bewonersoverleg Hoge Akker’ 
De bedoeling is: 

 Om te laten zien dat het bewonersoverleg werkt. We worden in onze rondgangen soms spontaan door bewoners 
aangesproken. Het kan zijn dat er iets mis is in de buurt of voor zomaar een praatje. Als er iets mis is in de wijk 
proberen wij bewoners te bewegen het te komen vertellen in het inloopspreekuur. Dit is altijd het eerste punt op de 
agenda van de vergadering. Met een lekker kopje koffie kunnen dan alle zaken besproken worden.  

 Ongewenste situaties die tijdens de rondgang opgemerkt  worden, worden in ons overleg besproken. Het kan zijn dat 
de gemeente aangesproken moet worden of de wijkagent die bij ons overleg altijd aanwezig is.   

 Een heel belangrijk punt is dat we met de rondgangen het gevoel krijgen hoe de wijk erbij staat. 
 
 De volgende rondgangen vinden plaats op de volgende data: 

 6 juli, 31 augustus en 9 november vanaf 14.00 uur.  
 
Tevens werd de verkeerssituatie op de hoek Marie Raymakersstraat-Nieuwstraat bekeken. Op verzoek van veel 
bewoners is voorgesteld om een parkeerverbod in te stellen voor de eerste 25 meter van de Marie Raymakersstraat. Dit verzoek 
is inmiddels door de gemeente overgenomen. Zoals het zich laat aanzien wordt dit binnenkort gerealiseerd. Wij houden 
de vinger aan de pols. 
 
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 

 
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 2017 
Het inloopspreekuur is van 20.00-20.30 uur. De koffie staat klaar!  
De vergaderingen worden gehouden in Kindcentrum de Kiezel. 

 4 Juli 2017 
 29 Augustus 2017 
 7 November 2017 

LEDEN BEWONERSOVERLEG 

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

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

Jacqueline Pluijm secretaris / penningmeester Kapl. Herenstraat 40 391339 

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 

Peter de Leeuw adviseur Opbouwwerker WBO 770100 

Arno Bijsterbosch adviseur Buurtbrigadier 
Politie Brabant ZO 

0900-8844 

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 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: secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com 
 

 

http://www.burolubbers.nl/projecten/1193A2.htm
http://bvm2.nl/
http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Best/buurtbrigadiers.asp
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
mailto:360360@gembest.nl
mailto:secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com
file:///C:/Users/Han%20en%20Wypke/Desktop/Diversen/BO/secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com

