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Het Bewonersoverleg heeft een eigen website! 
 
Sinds het begin van dit jaar heeft het Bewonersoverleg Hoge Akker een eigen website, nl. 
www.bewonersoverleghogeakker.nl 
Omdat steeds meer mensen, ook de ouderen onder ons, gebruik maken van internet, gebruiken we dit medium 
om met elkaar te communiceren. Door deze website wil het bestuur van dit Bewonersoverleg de inwoners van 
onze wijk en anderen informeren wat er in onze wijk speelt en op welke manieren getracht wordt om de 
doelstelling te bereiken. We proberen de website zo up-to-date mogelijk te houden. Als u zelf ideeën hebt op dit 
gebied, aarzel dan niet en neem contact op met één van de leden van het Bewonersoverleg zodat wij samen met 
u uw idee mogelijk kunnen verwezenlijken. Of stuur een e-mail naar ons adres: 
secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com  
 
Bomen aan de Kap. J.A. Heerenstraat 
 
De kastanjebomen in deze straat zijn al jaren onderwerp van gesprek. Het zijn voor deze straat beeldbepalende 
bomen. Recentelijk hebben we bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken. De gemeente laat ons 
het volgende weten: 
“De bomen in de Kap. J.A. Heerenstraat zijn aangedaan door de kastanjebloedingsziekte. Op termijn zullen ze 
ook weg moeten, ze zijn aan het einde van hun levensduur. De slechtste bomen heeft de gemeente al even 
geleden verwijderd. 
De gemeente wil een plan maken voor nieuwe, grote bomen. Dit plan willen we dan wel iets breder trekken: 
misschien is er iets meer nodig wat betreft het groen in de straat en eventuele andere zaken; dit kan dan worden 
gecombineerd.  
De termijn waarop dit gaat plaatsvinden is echter nog niet bekend, maar de gemeente gaat dit binnenkort 
bepalen. De aan te pakken punten bespreekt de gemeente dan samen met bewoners”. 
Wij en naar wij hopen ook de gemeente houden u op de hoogte. 

Buurt-app NextDoor 

Meer verbinding in en met de buurt? 
Een tijdje terug stond er in Groeiend Best een mooi artikel over een nieuwe buurt-app genaamd Nextdoor. In de 
Speelheide zijn ze er al heel ver mee en zijn 300 buren op een leuke en makkelijke manier met elkaar verbonden. 
En er is goed nieuws! Er is nu ook zo’n speciale besloten buurt-app voor de Hoge Akker. Via Nextdoor (website 
en app) kunnen buren evenementen, tips en misdaadmeldingen delen. Aanbevelingen doen, producten te koop 
zetten en bijvoorbeeld ideeën uitwisselen over hoe de buurt kan worden verbeterd. Doe jij ook mee? Het is gratis 
en in onze buurt zijn er al meer dan 160 buren actief. Aanmelden kan simpel en snel via www.nextdoor.nl. 
Met vrolijke groet, Jaap Bressers. 

 
Nieuw in onze wijk:  De Minibieb 
 
Enkele bewoners van de Hoge Akker kregen het idee onze wijk te verrijken met een minibieb. Hiervoor hebben 
zij, na goedkeuring van het Bewonersoverleg en de Gemeente Best, van het buurtbudget gebruik kunnen maken. 

Het principe van een minibieb is 'Geef een boek, Neem een boek'. 
In het kastje staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek uit je eigen 
boekenkast. Zo kunnen wij als buurtbewoners samen een plek creëren waar we van elkaars boeken genieten en 
wordt de inhoud van het kastje een afspiegeling van onze wijk. Het bankje naast de minibieb zal ons uitnodigen 
samen een praatje te maken over wat we gelezen hebben of nog graag willen lezen, of ons zomaar de 
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gelegenheid geven op ons gemak wat te snuffelen in het kastje. De minibieb en het bijbehorende bankje zijn 
inmiddels geplaatst in de Mgr. Zwijssenstraat. De beheerders hebben voor een leuke beginvoorraad gezorgd bij 

de start en die is inmiddels al volledig onder de mensen. Er wordt druk geleend en geruild. U kunt intussen eens 
rondneuzen in uw boekenkast en om een indruk te krijgen van de minibieb kijk dan eens op de website van 
www.minibieb.nl en op de facebookpagina www.facebook.com onder de naam Minibieb Hoge Akker, waarop de 
wederwaardigheden van onze minibieb te vinden zijn. 
 
Plaagdieren 
 
23 Mei j.l. was er in de Lidwinakerk een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente en ingegeven door 
regelmatige meldingen van plaagdieren, zoals ratten en muizen. Bewonersoverleg Hoge Akker was hierbij 
aanwezig. 
Vooral in de wijk Speelheide bestaat er een rattenprobleem. In de wijk Hoge Akker zijn er, zover wij weten, geen 
meldingen. Vermoedelijk is de reden hiervoor, dat onze wijk een nogal open structuur heeft, veel opener dan de 
wijk Speelheide.  
De bijeenkomst werd geleid door een deskundige uit Wageningen. 

Het motto was: ‘Geen voedsel geen plaagdieren’.  
Iedereen zal begrijpen dat er in de bewoonde wereld en in de natuur altijd wel voedsel te vinden is. Dat moet 
dus tot een minimum worden beperkt. Gevoelsmatig is het tegenkomen van een muis in de woning of de tuin 
minder ernstig dan het tegenkomen van ratten. Daarom was deze bijeenkomst vooral gericht op rattenoverlast. 
Het betreft hier de zwarte en de bruine rat. 
De zwarte rat is een klimmer en komt in woningen vooral boven voor, tussen plafonds, op zolders en in andere 
vergeten hoeken. 
De bruine rat beweegt zich meer op de grond, maar kan ook klimmen. 
Alle aspecten van overlast en bestrijding kwamen in de bijeenkomst aan de orde.  
Zoals: 

- Inventariseren 
- Leefwijze van de ratten 
- Bestrijding. Wat wel en wat niet 
- Wettelijke bepalingen 

De zorgvuldigheid moet wel in acht worden genomen: 

- Bewaar dierenvoeders in gesloten metalen blikken. Haal het voer ‘savonds zoveel mogelijk weg. (ratten  
zijn nachtdieren) 

- Klop het tafelkleed met etensresten en kruimels niet uit in de tuin 
- Ruim gevallen fruit in de tuin direct op 
- Sluit de kliko’s goed af 
- Zorg dat de verzamelzakken voor plasticafval niet kunnen worden aangevreten. 

Meer tips kunt u vinden op www.gemeentebest.nl (zoek naar plaagdieren) 

 
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 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 
Bij het aanbreken van het voorjaar van 2016, zijn Trudy, Joost en Jan vol enthousiasme begonnen met 
het  zaai- en plantklaar maken van de 8 moestuintjes. 
Voordat de moestuintjes konden worden omgespit, moesten we nog aan paardenmest zien te komen. 
Maar met behulp van de leerkracht  uit groep  7/8,  hebben een aantal paardrijdende leerlingen ons een 
adres gegeven van een manege, waar we gratis de benodigde paardenmest  konden afhalen.  
Nadat we de moestuintjes flink met mest bestrooid hadden, hebben we ze een voor een omgespit en vlak 
geharkt.    
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Op woensdag  24 mei was het dan zover. De door de leerlingen zelf gezaaide groente kon geplant 
worden. Rond 10.15 u kwam de eerste groep leerlingen van groep 7 met hun zelf  gekweekte groente, 

zoals wortelen, mais, broccoli, radijs, boontjes en tomaten. 
Samen met ons drieën werden, met behulp van een lange bamboe stok, rechte lijnen dwars over de 
tuintjes getrokken, waarna door een tweetal leerlingen de pootgaatjes werden gemaakt. Nadat we een 
paar keer voor hadden gedaan hoe de leerlingen de plantjes in de grond moesten zetten zijn de 
leerlingen zelf aan de slag gaan. Na een half uurtje kwam er een nieuwe groep leerlingen, die ook 
voorvarend aan de slag ging met het planten van de groenteplantjes. 
Omdat de leerlingen zelf mee hebben geholpen met het hele proces van zaaien, planten en oogsten is de 
beleving erg sterk.  
U vindt ons bijna iedere woensdag om 10 uur op ons stekje of meld u aan per mail bij 
trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499-372036.   
 

 Kookclub/Gast aan tafel 
In de keuken van de Brede School Hoge Akker heerst nog steeds veel bedrijvigheid. Eerder in maart 
hebben de leerlingen van groep 8 de regie gevoerd en stapels pannenkoeken gebakken voor de 
wijkbewoners en nu hebben de leden van de kookclub de regie weer iedere veertien dagen in handen. 
We hebben ons onder anderen gewaagd aan wat we wel ‘de vergeten groenten’ noemen. Van palmkool 
hebben we een stamppot gemaakt en van de nieuwe groente, flower sprouds, een soepje. Voor die 
aparte en bijzondere groenten kunnen we altijd terecht in onze eigen omgeving aan de Broekdijk bij de 
Heidevlinder. Zij houden ons op de hoogte van wat er gezaaid en geoogst wordt in hun maandelijkse 
nieuwsbrief. Misschien een idee voor u om daar eens rond te kijken en in te schrijven voor de nieuwsbrief 
waarin ook altijd een lekker recept te vinden is, www.heidevlinder.nl. 
Nog beter natuurlijk om u aan te sluiten bij onze kookclub als u graag samen kookt om 16.00 uur op 
donderdag of aan te schuiven als Gast aan tafel om 17.30 uur. 
Voor info: mail naar trudy.adtoorn-steenhuis@onsmail.nl of bel met tel. 0499-372036. 
 

 Creatief 
Elke laatste dinsdag van de  maand worden er workshops georganiseerd in de Brede School Hoge Akker. 
In september starten we het nieuwe seizoen en gaan door tot juni. 
We doen elke maand iets anders. We maken bloemstukken, kransen, een kerststuk, een paasstuk, we 

haken eens een keer of maken kaarten, we maken een armband en ga zo maar door. 
Je hoeft helemaal niet creatief te zijn om mee te doen. Het gaat vooral om de gezelligheid en u wordt 
natuurlijk altijd geholpen. Kom gerust eens een kijkje nemen!  
De workshop duurt 2 uurtjes, van 9:30u tot 11:30u.  
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.  
Heb je belangstelling, 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 

 
Wijkrondgang 
 
Ons bewonersoverleg heeft een jaarschema waarmee een aantal leden van ons bewonersoverleg een rondgang 
maken door de wijk. 
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 inloophalfuur. Dit is 
altijd het eerste punt op de agenda van de vergadering. Met een lekker kopje koffie kunnen dan alle 
zaken besproken worden.  

file:///C:/Users/Han%20en%20Wypke/Desktop/Diversen/BO/www.heidevlinder.nl
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 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. 
 

Op zich constateren we dat de Hoge Akker een rustige schone wijk is. Dat blijkt ook uit de politierapporten die in 
ons overleg besproken worden. Maar het kan altijd beter. 
Onze regering is al jaren bezig onze maatschappij om te vormen naar meer samenhorigheid We kunnen meer 
voor elkaar betekenen. De woorden transitie(verandering) en participatie(deelnemen) worden hiervoor gebruikt. 
De staat trekt zich steeds verder terug. 
 
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 nog steeds in behandeling bij de gemeente. Wij houden de vinger aan de pols. 
 
Op de hoek Dr. Mollerstraat-Mgr. Frenckenstraat was het trottoir een hellend vlak. Gevaarlijk voor o.a. rolstoelers 

en rollators. Op ons verzoek heeft de gemeente het trottoir aangepast.  
 
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 2016 

 
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. 

 21 september 
 26 oktober 
 14 december 
 

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: secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com 
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