PAGINA 2 - BRABANTS CENTRUM - NR. 11 - DONDERDAG 13 MAART 2014

Boxtel gaat
in optocht
naar MuBo

Medisch

MARC CLEUTJENS

Wethouder Tossy de Man verricht zondag 16 maart om 14.00 uur de officiële
opening van MuBo. Dat gebeurt aan
het slot van een kleurrijke optocht die
om 13.00 uur vertrekt vanaf de hoek
Grote Beemd-Burgakker. Onderweg
sluiten steeds meer historische figuren
zich aan.
Deelnemers aan de optocht zijn vanaf
12.45 uur aanwezig bij het startpunt,
vlakbij het Dommelbruggetje naar kasteelpark Stapelen. De groep bestaat onder
meer uit de heer en dame van Stapelen,
gespeeld door Jan de Brouwer en wethouder De Man. Op de Burgakker voegt
Hendrik Verhees zich bij de stoet, evenals groepen scholieren.
Via de Burgakker, Kruisstraat, Croonpassage, Rechterstraat, Stationsstraat en
Prins Bernhardstraat gaat de optocht op
weg naar MuBo. Onderweg sluiten zich
steeds meer figuren en groepen kinderen
aan. Bekende deelnemers zijn onder meer
reus Jas de Keistamper, Eligius van den
Aker, twee wasdames van Museum Vekemans en enkele acolieten van de SintPetrusbasiliek.
Ludy Meister vervult de rol van dorpsomroeper en zal het publiek vertellen over de
historische figuren in de stoet. ,,We nodigen mensen uit om zich bij de optocht
aan te sluiten, zodat volgens het principe
van ’zwaan kleef aan’ een steeds grotere
groep ontstaat die getuige is van de opening van MuBo”, zegt voorzitter Jan van
Homelen.
Na de opening – wethouder De Man zal
een lint doorknippen met een hele grote
schaar – is MuBo tot 17.00 uur vrij toegankelijk. Voor kinderen is er een creatief
programma in jongerencentrum B-Town.
Lees meer op pagina 7.

SCOUTS IN ZONNETJE GEZET VANWEGE HELDENDAAD

Niet één, maar twee oorkondes…
ANNELIEKE VAN DER LINDEN

Lotte de Laat (12), Michelle van den
Aker (15), Mirthe van Summeren (12)
Giel van Houtum (13), Damian van
Hijkoop (13) en Stef Brusselers (13)
dachten zaterdag een normale activiteitenochtend bij Scouting Boxtel te
beleven, maar dat liep even anders. Het
zestal redde op 22 februari een vrouw
uit de Dommel en werd kreeg liefst
twee oorkondes voor de heldendaad.

Groepjes scouts bereidden zich zaterdagochtend op het grasveld bij blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg voor op de
Regionale Scouting Wedstrijden, terwijl
steeds meer mensen zich verzamelden
op de plek. Onder wie ook burgemeester
Mark Buijs, bestuurslid Nic van Holstein
van Scouting Nederland en politieagent
Marcel de Rouw. Alle scouts en leidinggevenden werden bijeengeroepen en toen
werd duidelijk dat er iets bijzonders stond
te gebeuren, ,,Ik las in de krant over een
bijzondere heldendaad, namelijk dat zes
scouts een vrouw uit de Dommel hebben
gered”, aldus burgemeester Buijs.
Het waren Mirthe, Damian, Michelle,
Stef, Lotte en Giel die 22 februari op verkenningstocht door Boxtel gingen en een
vrouw in het water troffen. Met behulp
van omstanders werd ze uit het water gehaald en warm gehouden met jassen. Vervolgens heeft één van de kinderen alarmnummer 112 gebeld. ,,Ik vind het erg
knap dat jullie de vrouw meteen te hulp
zijn geschoten. Soms weet je niet wat je
moet doen in zo’n situatie, maar jullie
reageerden direct”, aldus Buijs. Speciaal
voor deze heldendaad bedacht de burgemeester een nieuwe onderscheiding:
’de oorkonde voor heldhaftig optreden’.
,,Hopelijk komen veel mensen te weten
wat jullie hebben gedaan, zodat anderen

Met blijdschap geven wij kennis...
Het is weer zover: de Schotse hooglanders die grazen in het Dommeldal
tussen de Boxtelse wijken Munsel en
Selissen hebben gezinsuitbreiding gekregen. Dinsdagmiddag even na vijf
uur werd een kalfje geboren, dat even
later al een beetje stuntelig achter moeder aanliep.
Hen Maas kwam toevallig over de fietsbrug van het Weikespad toen hij het kalfje
opmerkte. ,,De navelstreng zat er nog aan,
dus het was net gebeurd”, vertelt Hen, die

lid is van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel en meewerkt aan het
beheer van het Dommeldal.
Dat doet ook Helmuth Verlangen, die
in de buurt woont en meewerkt aan het
beheer van het Dommeldal. ,,We hadden
wel een vermoeden dat er een kleintje
op komst was”, lacht Helmuth. ,,Moeder
was de laatste tijd opvallend dikker dan
anders. En ik vermoed dat de stier ook de
andere hooglander heeft bevrucht.”
De Schotse hooglanders trekken altijd
veel bekijks en als er een jong dier in de

What’s up, Suze en Daan?
De rubriek ’What’s up?’ richt de
schijnwerper op jongeren en wat hen
bezighoudt.
Wie zijn jullie? ,,Ik ben Suze Swinkels
en ben 11 jaar.” ,,En ik ben Daan Timmermans, ik ben ook 11 jaar. En samen zitten
we in groep 8 van de Angelaschool.”
Waarom wordt er vandaag in jullie
haren gekriebeld? ,,Vandaag is het Nationale Luizendag en wordt op heel veel
scholen een luizencontrole gehouden”,
vertelt Suze. De luizendag is een initiatief
van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.
Het steunpunt wil bereiken dat iedereen
de haren kamt en hoofdluis behandelt.
Wat vind je van de luizencontrole?
Daan: ,,We zijn er aan gewend omdat na
elke vakantie een luizencontrole wordt
gehouden. Als het vaak gebeurt, weet je
dat er op school goed op gelet wordt.” ,,Ik
vind het niet spannend hoor”, zegt Suze.
,,Als je luizen zou hebben, is daar hele
goede shampoo voor om je haar te behandelen. Het is dus helemaal niet erg als het
een keertje voorkomt.”
Heb je wel eens met hoofdluis te maken gehad? ,,In onze klas is het één keer
voorgekomen”, vertelt Daan. ,,Dan krijgt

iedereen een brief mee naar huis om extra te controleren. Onze jassen hangen we
dan op in een beschermhoes, zodat de luizen niet verder springen.” Suze: ,,Je weet
nooit om wie het gaat omdat de luizenmoeders het alleen tegen de juf of meester
vertellen. En tijdens de controle zullen ze
het nooit laten merken als ze luizen of neten vinden. Ze gaan heus niet oeh, ieh of
aah roepen.”
Hoe lang duurt zo’n luizencontrole?
,,Het duurt maar een minuutje en dan ben
je weer klaar”, vertelt Suze. ,,Het zal trouwens bijna de laatste controle op school
zijn”, vult Daan aan. ,,Na de meivakantie
nog een keertje, want na de zomervakantie gaan we allebei naar de havo.”
* * *
Ken je iemand die zijn of haar verhaal wil
doen in deze nieuwe rubriek of wil je zelf
wel eens in de krant? Stuur een mailtje
naar bc@brabantscentrum.nl.


FOTO RECHTS: De haren van Suze
en Daan worden tijdens de Nationale
Luizendag aan een grondige inspectie
onderworpen door hun (luizen)moeders
Marjan (links) en Jolanda. (Foto: Marc
Cleutjens).

wei loopt, zal het vast nog drukker worden. ,,Oppassen hoor”, waarschuwen Hen
en Helmuth. ,,Als hooglanders gezinsuitbreiding hebben gekregen, kunnen ze
erg gevaarlijk zijn. Dus blijf achter het
schrikdraad en laat de dieren met rust.”

ook weten hoe ze moeten handelen in een
soortgelijke situatie.”

ZAKLAMP
Daar bleef het niet bij. Ook Scouting
Nederland had de actie opgemerkt en bestuurslid Nic van Holstein was aanwezig
om het ’Teken van moed’ uit te reiken.
,,Jullie waren bijzonder moedig en zijn
uit het goede hout gesneden”, aldus Van
Holstein. Ook kregen de kinderen nog
een toepasselijk cadeau voor scouting:
een zaklamp.
Mirthe, Damian, Michelle, Stef, Lotte en
Giel waren beduusd door alle aandacht.
,,Een ontmoeting met de burgemeester,
dat maak je niet zo snel mee”, aldus Michelle. Zij, Lotte en Mirthe hadden pas op
het laatste moment door dat een bijeenkomst voor hen werd georganiseerd. ,,Ik
was verbaasd waarom mijn ouders hier
waren. Toen werd het me pas duidelijk”,
zei Lotte. ,,Mijn hele familie heeft dit
voor me verzwegen”, lachte Michelle. De
jongeren zijn blij met de oorkondes. ,,Ik
ga deze zeker ophangen”, aldus Mirthe.
,,We hebben veel berichtjes van mensen
gehad, dat was erg leuk.” Met het slachtoffer, die in verwarde toestand in het water werd aangetroffen, is in de tussentijd
geen contact meer geweest.
Burgemeester Buijs gaat binnenkort ook
op bezoek bij Frans van Beers en zijn
zoon Nick uit Boxtel. Zij konden zaterdag niet aanwezig zijn, maar hadden twee
weken geleden ook een groot aandeel in
de reddingactie. Het duo haalde de vrouw
uit het water.
 FOTO BOVEN: Burgemeester Mark
Buijs reikte zaterdag iets speciaals uit
aan de zes scouts die onlangs een vrouw
uit de Dommel hadden gered: een zelfbedachte onderscheiding, namelijk ’de oorkonde voor heldhaftig optreden’. (Foto:
Peter de Koning).



OP DE FOTO’S: De Schotse hooglanders hebben gezinsuitbreiding gekregen.
Het kalfje dat dinsdagmiddag werd geboren, wordt goed verzorgd én beschermd.
Afstand houden dus! (Foto’s: Marc
Cleutjens).

ALTIJD GOED
MET NIEUWS!

HUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp ’s avonds na 17.00
uur, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. Huisartsenpost HOV, Tel. 0900 – 8860,
Rijnstraat 4, ’s-Hertogenbosch. Voordat u
naar de post komt altijd eerst telefonisch een
afspraak maken.
TANDARTSEN
Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur:
J. Weenen, Dukaat 11-13, Boxtel. Tel. (0411)
68 95 29.
DIERENARTSEN
Avond/nacht- en weekenddienst: J. Hoekstra,
Esschebaan 4, Vught, tel. (0411) 60 13 05.
L. Hornix, Schijndelsedijk 2, Boxtel, tel
(0411) 67 41 44 (kleine huisdieren).
Dierenkliniek Boxtel, Beneluxlaan 27, Boxtel,
tel. (0411) 67 18 25. Voor spoedgevallen 24
uur per dag bereikbaar.
APOTHEKEN
De reguliere openingstijden van de apotheken
in Boxtel zijn:
Kring-apotheek Oosterhof, tel. (0411) 67 69
93.: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00
uur.
Kring-apotheek de Dommel, tel. (0411) 67
23 33.: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Buiten deze openingstijden (’s avonds, ’s
nachts, in het weekend en op feestdagen) kunt
u voor spoedrecepten terecht bij Jeroen Bosch
Apotheek, in de hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ, ’sHertogenbosch. Tel. (073) 553 59 99.
VERLOSKUNDIGEN
Verloskundig Centrum Midden Brabant,
verloskundigenpraktijk. Marloes Verhagen, Mariëtte Frerichs, Manon van Mil, Jolanda Jansen. Voor bevallingen en dringende
vragen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op
tel. 06-51 60 12 89. Aanmelden en/of overige
vragen zijn welkom via contactformulier op de
website: www.vcmb.info) en op tel. (0411) 67
58 17. Echo’s vinden plaats op praktijkadres
Liduinahof 35 in Boxtel.
Het Verloskundig Centrum, Fellenoord:
Marieke te Dorsthorst, Petra van der Tempel, Evy van der Heijden. Voor bevallingen,
dringende vragen en het maken van een eerste afspraak, zijn wij altijd direct te bereiken
via tel. 06-53 17 27 66. Voor niet dringende
vragen of het verzetten van afspraken zijn wij,
tijdens spreekuren, op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdagochtend van 8.30-12.00
uur en op dinsdagavond van 18.30-20.30 uur
te bereiken via tel. 06-10 19 99 88. www.hetverloskundig-centrum.nl

Thema-avond
over pesten bij
RKSV Boxtel
De jeugdcommissie van RKSV Boxtel
organiseert op dinsdag 18 maart een
thema-avond over pesten. ,,Bij onze
club wordt niet meer of minder gepest
dan bij andere verenigingen, maar het
blijft een onderwerp dat vrijwel iedereen raakt”, zegt de jeugdcommissie
in een aankondiging. ,,Ook buiten het
voetbal.”
Boxtel is erin geslaagd om voormalig
basketbalinternational Henk Pieterse vast
te leggen om over het onderwerp te vertellen. Pieterse heeft 101 interlands achter zijn naam staan. Vanwege zijn lengte
werd hij vroeger veel gepest; hij wil het
onderwerp graag bespreekbaar maken.
,,Hij doet dit in woord en gebaar”, vertelt
de organisatie. ,,Geen theoretisch verhaal,
maar een levendige interactieve voordracht vol met voor iedereen herkenbare
situaties.”
De bijeenkomst in kantine Den Oosthoek
in sportpark Munsel is bedoeld voor leden en begint om 20.15 uur. De club rekent op een grote opkomst, onder meer
van jeugdleden en hun ouders.

