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Boomfeestdag
in Sparrenrijk
en Kasteren

Medisch

De gemeente Boxtel doet woensdag 12
maart mee aan de Nationale Boomfeestdag. Scholieren van enkele basisscholen in Boxtel en Liempde gaan
bomen en struiken planten in Sparrenrijk en op een perceel aan de Kasterensestraat in Liempde.
De opening van Nationale Boomfeestdag vindt woensdag om 09.00 uur plaats
in Sparrenrijk, waar wethouder Willie
van de Langenberg het startsein zal geven voor de plantactie. De activiteiten in
Sparrenrijk sluiten aan op een beheersplan dat enkele jaren geleden voor het
bosgebied is opgesteld. Met hulp van
vrijwilligers van de Werkgroep Natuuren Landschapsbeheer Boxtel wordt een
natuurlijk en gevarieerd bos gerealiseerd
dat bovendien duurzaam wordt beheerd.
Binnenkort hoopt Boxtel het FSC-keurmerk hiervoor te ontvangen.
De afgelopen tijd hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in Sparrenrijk. Er
zijn bomen gerooid en nu is het tijd om
bomen terug te planten. ,,Dat gaan we
doen met de Boxtelse schooljeugd”, aldus
een woordvoerster van de gemeente. ,,We
gaan 160 nieuwe laanbomen aanplanten,
vooral eiken en beuken, die een plekje
krijgen langs paden in het bos. Daarnaast
brengen we groepen met bosplantsoen
aan.”
Drie scholen met ongeveer 125 leerlingen
nemen deel aan de actie. De schooljeugd
wordt ontvangen bij scoutinggebouw
Wickiup aan de Molenwijkseweg.

LIEMPDE
De Natuurwerkgroep Liempde doet ook
dit jaar mee aan de viering van Nationale Boomfeestdag. Woensdag 12 maart
wordt op een perceel van de familie Van
Giersbergen aan de Kasterensestraat
de 26e editie van de boomfeestdag in
Liempde gehouden. Schoolverlaters van
De Oversteek gaan nabij de Kasterense
brug over de Dommel een groot aantal
bomen en struiken planten met wethouder Peter van de Wiel.

MUSEUM OPENT ZONDAG 16 MAART IN SINT-URSULA

’MuBo zal nooit helemaal af zijn’
MARC CLEUTJENS

Met bijna zeventig vrijwilligers op de
werkvloer weet voorzitter Jan van Homelen dat MuBo op tijd klaar zal zijn
voor de officiële opening op zondag 16
maart. Met nog iets meer dan een week
te werken, worden de laatste puntjes
op de i gezet in de vroegere havovleugel
van Sint-Ursula aan de Baroniestraat.
Zeven Boxtelse basisscholen werken
ook mee; ze maken prachtige moderne
kinderkunst die welkom is in MuBo.
MuBo gaat onderdak bieden aan vier
vaste collecties, afkomstig van historisch
museum Piet Dorenbosch, het museum
voor volksdevotionalia Gaudete, het gilde
Sint-Barbara & Sint-Joris en de Stichting

Hendrik Verhees. Daarnaast biedt het
museum voor voorzitter Van Homelen
gastvrij onderdak aan wisselexposities
die aansluiten bij actuele thema’s, zoals
honderd jaar paters assumptionisten op
kasteel Stapelen in 2015.
,,MuBo moet gaan leven en een plek zijn
waar van alles te beleven is”, zegt de
voorzitter, die tot zijn pensioen burgemeester van zijn geboorteplaats Boxtel
was. ,,We willen meer bieden dan alleen geschiedenis. We staan open voor
boekpresentaties en zoeken samenwerking met andere musea, zoals De Groene
Poort en het Wasch- en Strijkmuseum.
Met MuBo wordt het museumklimaat in
Boxtel nog rijker.”

CANON VAN BOXTEL
Als het aan voorzitter Van Homelen ligt,
zal MuBo nooit af zijn. ,,Het museum
moet blijven vernieuwen en veranderen,
zodat het attractief blijft, voor de inwoners van Boxtel en natuurlijk bezoekers
van buiten.” Hij is enthousiast over de
vorderingen die een schrijverscollectief
heeft gemaakt. Bij de vele attributen en
collecties die MuBo gaat herbergen, zijn
teksten gemaakt die amper passen op
vierhonderd pagina’s. ,,Zo ontstaat de
Canon van Boxtel en belichten we de belangrijkste historische facetten van ons
dorp”, meent Van Homelen.
Terugkijkend op de totstandkoming van
het museum in de havovleugel van SintUrsula constateert de voorzitter dat er
brede steun is vanuit alle lagen van de
samenleving. ,,Naast het schrijverscollectief dat nu precies 377 tekstpagina’s heeft
volgeschreven, kunnen we onbeperkt een
beroep doen op een groep klussers. Daarnaast sta ik er versteld van dat ook het bedrijfsleven ons graag ondersteunt en vaak
belangeloos meewerkt. Ook het verenigingsleven doet mee. En vergeet de grote
groep gidsen niet, die vanaf half maart
bezoekers gaan rondleiden in MuBo.”

ZWAAN KLEEF AAN

● Het bosgebied Sparrenrijk is woensdag 12 maart het decor van de Nationale Boomfeestdag. Het bos is populair bij wandelaars. (Foto: Peter de Koning).

De opening van MuBo op zondag 16
maart beleeft de start op de Grote Beemd.
Daar wordt een kleurrijke optocht opgesteld die onderweg naar het nieuwe
museum steeds langer zal worden. Van

Homelen: ,,Volgens het principe ’zwaan
kleef aan’ gaan zeven basisscholen die de
voorbije weken aan een eigentijds kunstwerk hebben gewerkt meedoen. De werken worden in de optocht meegevoerd
door groepjes van tien leerlingen en uiteindelijk in ons museum geëxposeerd.”
De stoet bestaat verder uit historische
groepen, zoals Jas de Keistamper met
gevolg, enkele gildebroeders van SintBarbara & Sint-Joris en een paar fraaie
groepen uit de Heilig Bloedprocessie.
De route voert via de Burgakker, Kruisstraat, Croonpassage, Rechterstraat, Stationsstraat en Prins Bernhardstraat naar
Sint-Ursula. ,,MuBo wordt officieel geopend door wethouder Tossy de Man en
iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen”, vertelt de voorzitter. ,,Voor
de kinderen is een speciaal programma
met film en traktaties in B-Town. Er zijn
rondleidingen en bezoekers kunnen kennis maken met onze vrijwilligers.”
MuBo zal vanaf 16 maart in alle weekeinden geopend zijn. Ook op bijzondere
feestdagen is het museum toegankelijk,
zoals Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag.
● FOTO BOVEN: Voorzitter Jan van
Homelen van MuBo verzorgde kort voor
de carnavalsvakantie een gastles op
de Sint-Petrusschool. In groep 8 werd
gewerkt aan een kunstwerk dat na 16
maart in MuBo te bewonderen is. Op de
foto wordt aan de creatie gewerkt door
Jop, Willem, Bo, Gilles, Sterre en Mirte.
(Foto: Peter de Koning).

Boxtel
Tweedehands markt
In gemeenschapshuis De Rots aan de
Nieuwe Nieuwstraat wordt zaterdag 8
maart een tweedehands markt gehouden.
De markt duurt van 13.00 tot 16.00 uur,
de entree bedraagt één euro. Kinderen tot
12 jaar hebben gratis toegang. Tafelhuur
kost drie euro; reserveringen via (0411)
68 36 75.

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:
R. Oostvriesland, Hendrik Verheeslaan 20,
Boxtel. Tel. (0411) 67 39 25.
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

Alle deuren
open tijdens
MiK in Beeld
Tijdens de MIK in Beeld-week die van
23 tot 30 maart ook in Boxtel wordt gehouden, kan iedereen deelnemen aan
open lessen en proeven van allerlei inspirerende activiteiten.
MiK Kunsteducatie wil graag zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met
allerlei vormen van muziekles, theater,
dans en beeldende vorming. De kunstinstelling nodigt inwoners van Boxtel uit
om vrijblijvend te komen kijken, luisteren of meedoen.
MiK Kunsteducatie trapt af op maandag 23 maart om 16.00 uur met een
Pop&Soul-workshop, een mooie mix van
gitaar en keyboard. De Doremi-presentatie start om 16.30 uur: kinderen maken in
deze cursus kennis met allerlei muziekinstrumenten.
Er zijn volop openbare, samenspelrepetities waardoor bezoekers een goede indruk
krijgen van allerlei instrumenten. Dinsdag 24 maart is om 15.30 uur de beurt aan
viool, om 15.45 uur aan cello en piano,
op woensdag om 18.00 uur aan piano en
viool, op donderdag 16.00 uur blokfluit.
Meer weten? Kijk op www.mikweb.nl of
bel (0411) 67 36 66.

What’s up, Koen en Rens?
De rubriek ’What’s up?’ richt de
schijnwerper op jongeren en wat hen
bezighoudt.
Wie zijn jullie? ,,Ik ben Koen van de
Wetering, 12 jaar en zit op gymnasium
Beekvliet in Sint-Michielsgestel.” ,,En ik
ben zijn broer Rens. Ik ben 10 jaar en zit
op de Molenwijkschool in Boxtel. Samen
spelen we al vele jaren bij ODC. Ik zit in
de E1, Koen in de D1.”
Jullie voetballen ook in de vakantie bij
ODC? Koen: ,,Jazeker, er is een onderling toernooi voor viertallen. Maandag
ging de training niet door omdat het carnaval was, dus het was leuk om vandaag
weer te kunnen voetballen.” Rens: ,,Ik
wist niet dat er een toernooi was, maar ik
ben blij dat ik ben meegegaan. Het is lekker weer en er zijn vandaag veel vrienden
die ook komen voetballen.”
Jullie dragen allebei een PSV-tenue.
Echte supporters? ,,Zeker weten”, zegt
Rens. ,,We volgen alle wedstrijden en
gaan soms naar een wedstrijd of een training van PSV kijken. Mijn favoriet is Jeroen Zoet. Ik ben de keeper van E1 dus ik
let vooral op doelmannen.” Koen: ,,PSV
doet het best goed en ik denk dat ze mis-

schien nog een heel klein kansje hebben
om kampioen te worden. Maar dan moeten ze wél alles winnen. Mijn favoriete
spelers zijn Memphis Depay en Luciano
Narsingh.”
Het Nederlands elftal gaat deze zomer
naar het WK in Brazilië. Maken ze
kans op de titel? ,,Als ze goed spelen,
kunnen ze ver komen”, verwacht Rens.
,,Aan de spelers zal het niet liggen”, vult
Koen aan. ,,Het Nederlands elftal heeft
hele goede spelers, vooral aanvallers.
Wie mijn held is? Robin van Persie.”
Rens kiest ook hier voor een doelman:
,,Maarten Stekelenburg is de beste keeper
voor Oranje. Mijn internationale held is
Manuel Neuer van Bayern München. Ook
een keeper...”
Willen jullie later zelf profvoetballer
worden? ,,Wie wil dat niet”, grinnikt
Rens. ,,Voetbal is een leuke hobby en
ik hoop dat ik er meer van kan maken”,
meent Koen. ,,Of het zal lukken? Geen
idee.”
* * *
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.

● Koen (links) en Rens van de Wetering namen gistermiddag bij ODC deel aan een vakantietoernooi voor D- en E-pupillen. Meer
dan vijftig jeugdspelers kwamen in actie tijdens onderlinge wedstrijdjes voor viertallen. (Foto: Marc Cleutjens).

