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De festivalfolders lagen klaar, de eerste 
artiesten waren gepolst, culinaire ondernemers 
geboekt. Zondag 14 juni zou op het terrein van 
De Kleine Aarde de eerste editie van het Early 
Summer Wijkfestival gehouden worden. Maar 
de coronacrisis stond ook dat evenement in de 
weg. Stichting Wijkberaad Munsel-Selissen 
(SWMS) heeft het festival uitgesteld tot het 
voorjaar 2021, maar presenteert vandaag wel 
haar eerste wijkkrant. ‘Ons belangrijkste doel is 
wijkbewoners verbinden’, zegt voorzitter Geert 
Kraak.

Geert vormt met Jaap Verheij, Carla
Bressers en Débra Kluitmans het bestuur van 
SWMS. Het wijkberaad is een belangrijke scha-
kel in de contacten tussen alle wijkbewoners en 
de gemeente. Onderwerpen die elke maand op 
de agenda staan zijn sociale cohesie, speelgele-
genheid, verkeer en veiligheid. ‘We bevorderen 
het wijkgevoel en verbinden wijkbewoners’, 
aldus Geert.

De Kleine Aarde
Het Early Summer Wijkfestival gold als hét 
middel om wijkbewoners met elkaar in contact 
te brengen. ‘Omdat Munsel-Selissen geen 
echte ontmoetingsplek heeft, hadden we ge-
kozen voor De Kleine Aarde’, gaat de voorzitter 
verder. ‘Een prachtige plek waar we iedereen 
wilden verwelkomen met muziek, informatie en 
natuurlijk hapjes en drankjes.’

Hoewel de coronacrisis roet in het eten heeft 
gegooid, is de afgelopen maanden wel een 
basis gelegd voor meer verbinding. ‘We zijn 
dankbaar voor de vele vrijwilligers die het 
festival mee wilden ondersteunen. Ook zijn we 
blij met de toezeggingen van ondernemers die 

zichzelf bij De Kleine Aarde wilden presenteren. 
We zien ze graag terug in 2021.’ 

Beperkte mogelijkheden
Het bestuur van SWMS maakt zich graag sterk 
voor de verbinding van de bewoners van 
Munsel-Selissen, In Goede Aarde, Zonnegolven 
en Heult. ‘De buurten die we als wijkberaad 
vertegenwoordigen zijn heerlijk om te leven’, 
meent Geert. Secretaris Jaap Verheij: ‘Maar we 
missen voorzieningen, zoals een school of een 
winkel. De Kleine Aarde is eigenlijk de enige 
echte pleisterplaats.’

Juist het gemis van een ontmoetingsplek was 

CORONACRISIS VERHINDERT EERSTE EARLY SUMMER WIJKFESTIVAL 

WIJKBERAAD MUNSEL-SELISSEN WIL VERBINDEN

Het bestuur van SWMS poseert op de Dommelbrug, de verbinding tussen Munsel en Selissen.
Van links naar rechts Carla Bressers, Geert Kraak, Jaap Verheij en Débra Kluitmans.

voor het bestuur van SWMS aanleiding om 
het Early Summer Wijkfestival te organiseren. 
Geert: ‘Een festival brengt wijkbewoners sa-
men en geeft ruimte om elkaar op een natuur-
rijke plek te leren kennen. Het terrein van De 
Kleine Aarde leent zich daar prima voor, het is 
een groene oase.’

Achter iedere voordeur
Ondanks dat het wijkfestival is uitgesteld, pre-
senteert het bestuur van SWMS deze wijkkrant. 
Geert: ‘Huis aan huis in alle straten en buurten 
laten we bewoners vandaag kennismaken met 
het wijkberaad en vertellen we wie we zijn en 
wat we doen. Ook laten we mensen aan het 

woord die zich betrokken voelen bij onze wijk, 
zoals de wijkwethouder, de wijkmakelaar en de 
wijkagenten.’ 

Hij vervolgt: ‘Via deze krant komen we achter 
iedere voordeur en roepen we inwoners op zich 
te melden als ze een steentje willen bijdragen 
aan onze mooie wijk. En ook al zijn we geen 
klachtenbrievenbus, als er problemen zijn horen 
we het graag. Die maken we bespreekbaar en 
proberen we samen met andere partijen op te 
lossen.’

SWMS is bereikbaar via e-mail:
swms2017@gmail.com åWIE IS WIE?

MAAK KENNIS MET HET SWMS-BESTUUR

Woont in: Munsel
Beroep: algemeen directeur
textielgroothandel

‘Ik woon momenteel in een bouwkeet, in 
afwachting van de oplevering van onze 
woning. Ik ben nu zo’n vier jaar actief in 
het wijkorgaan. In deze mooie wijk spelen 
gelukkig geen grote problemen. Ik kom 
graag in contact met bewoners om te 
weten wat er leeft.’

Woont in: Munsel
Beroep: gepensioneerd docent Engels en 
Nederlands

‘Ik woon in het oudste deel van Munsel en 
heb mijn wijk altijd gezien als een foren-
zenbuurt. Nu ik gepensioneerd ben, vind 
ik het leuk om me voor de wijk in te zetten. 
De Dommelbrug in het Weikespad is mijn 
favoriete plekje.’

Woont in: In Goede Aarde
Beroep: secretaresse bij een afbouwbedrijf

‘In Goede Aarde is net als de rest van 
Munsel-Selissen groen, al mis ik in de
Einsteinstraat waar ik woon bomen en 
rijden de auto’s vaak te hard. Het mooiste 
plekje? Mijn eigen tuin! Maar ook het 
Dommeldal is prachtig. Hier wandel en fiets 
ik graag.’

Woont in: Zonnegolven
Beroep: coördinator Buro Nieuwkomers en 
sociaal raadsvrouw

‘Ik woon in een van de weinige huurhuizen 
in Munsel-Selissen, in de wijk Zonne-
golven. Het is een rustige buurt. Ik wandel 
graag een rondje in en rond onze mooie 
wijk en ontdek dan elke keer weer dat de 
natuur écht om de hoek ligt.’

Jaap Verheij
secretaris

Carla Bressers
bestuurslid

Débra Kluitmans
bestuurslid

Geert Kraak
voorzitter
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OP BEZOEK BIJ WIJKAGENTEN AD CLEIJSEN EN SVEN VAN DIJK 

‘WIE ONS MOET KENNEN, KENT ONS’

MARLIES EN RUUD: HET GEZICHT VAN HORECA BIJ DE KLEINE AARDE 

‘IEDEREEN IS WELKOM BIJ BONNE VIE’

ANSICHTKAART VOOR 
KWETSBARE
WIJKBEWONERS

Ad Cleijsen en Sven van Dijk mogen zich met 
recht ‘wijkbewoners’ noemen. Ad en Sven 
zijn niet alleen wijkagent in Munsel-Selissen, 
ze hebben ook hun werkplek in de wijk. Het 
politiebureau aan de Bosscheweg is immers 
hun thuisbasis. ‘De wijkagent is een regisseur 
die bij complexe problemen in de wijk partijen 
samenbrengt’, legt Sven uit.

Het beeld dat de wijkagent pakweg 80 procent 
van zijn werktijd in de wijk vertoeft en altijd en 
overal zichtbaar is, moet een beetje bijgesteld 
worden. ‘We proberen met z’n tweeën zoveel 
mogelijk in de wijk te zijn, maar dat hangt na-
tuurlijk af van ons dienstrooster en de reguliere 
wijkzorg die binnen ons team verricht moet 
worden’, vertelt Ad. ‘En die wijkzorg strekt zich 
uit over een groot bewakingsgebied dat grof-
weg ligt tussen Best, Udenhout en ’s Hertogen-
bosch’, gaat Sven verder. ‘Hierop ligt voor ons 
wijkagenten de focus en de primaire belasting, 
net als op de wijkzorg in Boxtel natuurlijk.’

Rustige, prettige wijk
Ad en Sven kennen Boxtel op hun duimpje en 
weten ook wat er speelt in deze wijk. ‘We kun-
nen kort zijn over Munsel-Selissen’, meent Ad, 
die al zo’n veertig jaar bij de politie in Boxtel 
werkt. ‘Het is een rustige, prettige wijk waar 
we niet veel complexe casussen tegenkomen’, 
zegt Sven. Het tweetal heeft doorgaans meer te 
doen in de wijk Oost, die ook in hun portefeuille 
zit. Ad: ‘Oost is veel groter dan Munsel-
Selissen en kent een veel gevarieerder wijkop-

Marusjka Lestrade woont al meer dan veertig 
jaar in Boxtel. De wethouder Welzijn, Jeugd & 
Onderwijs van de gemeente Boxtel heeft ook 
de wijken Munsel-Selissen en Oost in haar 
portefeuille en heeft al bedacht waar ze na 
haar pensionering het liefst koffie gaat drinken: 
in buurtcafé Bonne Vie bij De Kleine Aarde. 
‘Munsel-Selissen is een wijk waar bewoners 
hun zaakjes prima voor elkaar hebben.’

‘Ik word enthousiast als ik de prachtige uitno-
diging zie van het Early Summer Wijkfestival’, 
straalt Lestrade in haar woning op Heult, onder-
deel van Munsel-Selissen. Aan de keukentafel 
vertelt dat ze zin heeft in het festival. Op dat 
moment is nog niet bekend dat de coronacrisis 
roet in het eten gaat gooien en ook een streep 
zal trekken door het evenement. ‘Stichting 
Wijkberaad Munsel-Selissen (SWMS) zoekt 
verbinding en organiseert een feest waar 
wijkbewoners met elkaar kennis kunnen ma-
ken. Hopelijk kan het na de coronacrisis alsnog 
georganiseerd worden.’

Lestrade vindt dat de SWMS grote stappen 
heeft gezet en zich heeft ontwikkeld tot een 
platform dat erin slaagt samenhang en verbin-
ding in de wijk te creëren. ‘Munsel- Selissen 
is een wijk die niet zo heel veel aandacht van 
me vraagt’, vindt de wethouder. ‘In deze wijk 
regelen veel bewoners de dingen zelf. Wat 
ontbreekt is een fijne ontmoetingsplek. Ik 
denk echter dat De Kleine Aarde zo’n plek kan 
worden.’

Van hooibrug tot Voedseltuin
Munsel-Selissen is een wijk met prachtige 
plekjes, vindt Lestrade. Zelf houdt ze van de 
hooibrug over de Dommel, vlak achter het huis 
op Heult waar ze sinds 1979 woont. ‘Vanuit mijn 
tuin kan ik over de Dommel uitkijken, het uitzicht 

Sinds 1 juni is het terras weer geopend en zijn 
wijkbewoners welkom. En zodra de corona-
maatregelen verder versoepeld worden, zetten 
Marlies van Hamont en Ruud de Wilde ook de 
deuren van Bonne Vie weer wagenwijd open. 
De uitbaters van het horecagebouw bij 
De Kleine Aarde zagen het Early Summer Wijk-
festival als een buitenkans om Bonne Vie aan 
een groot publiek te laten zien. ‘Nu het festival 
niet doorgaat, nodigen we alle wijkbewoners uit 
om op een mooie zomerdag een kijkje te komen 
nemen en te zien dat het leven hier goed is.’

Met de komst van Bonne Vie is Munsel-Selis-
sen weer een tweede horecagelegenheid rijker. 
Aan de Bosscheweg ligt sinds mensenheugenis 

plannen en ideeën gastvrij te ontvangen. ‘Het is 
belangrijk om altijd in kansen te denken’, zegt 
ze. ‘Elke wijk of buurt heeft sterkte punten. De 
kracht van Munsel-Selissen zit in de aanwezig-
heid van veel groen, een groot veiligheidsge-
voel en de aanwezigheid van De Kleine Aarde. 
Wat een prachtige ontmoetingsplek!’

Actief dorpsleven
Na jarenlang in het wijkbeheer in Eindhoven te 
hebben gewerkt, koos Mieke dit jaar voor een 
nieuwe uitdaging: Boxtel. ‘Ik heb veel gewerkt 
in de wijken Woensel en Stratum en daar mooie 
projecten begeleid. Nu heb ik bewust gekozen 
voor Boxtel. Ik houd van een actief dorpsleven, 
kleinschaligheid en korte lijntjes. Ik denk dat ik 
dat hier allemaal tegenkom.’

Mieke is een groot voorstander van integraal 
wijkgericht werken. ‘Als wijkmakelaar ben ik 
een verbinder en netwerker die partijen bij 
elkaar brengt en met anderen projecten op 
de kaart zet. Samen met alle partijen maak ik 
graag een gedegen plan waaraan gezamenlijk 
gewerkt kan worden.’ Ze vervolgt: ‘Ik verbind 
gemeente en inwoners. Wat ik buiten - dus op 
straat - van inwoners hoor, neem ik mee naar 
het gemeentehuis. Daar kan ik de juiste mensen 
in de arm nemen en die weer mee naar buiten 
nemen. Hup, de wijk in en samen aan de slag.’

Budget
Mieke biedt met collega-wijkmakelaar Hans 
Mols ondersteuning aan talrijke wijk- en buurt-
initiatieven. Op de website van de gemeente 

bouw en bevolkingssamenstelling.’

Dat betekent niet dat Ad en Sven minder 
aandacht hebben voor Munsel-Selissen. Ad, 
lachend: ‘Wie ons moet kennen, kent ons.’ 
Serieus: ‘We weten wat er speelt en proberen 
in de dagdienst regelmatig in de wijk present 
te zijn, als het even kan zelfs samen. In de 
coronatijd bezochten we vaker dan normaal 
speeltuinen en hangplekken om een oogje in 
het zeil te houden.’

Korte lijntjes
Als wijkagent is het belangrijk om als regis-
seur op te treden bij problemen die de inzet 
van meer instanties vereisen. ‘We onderhou-
den korte lijntjes met maatschappelijk werk, 
jeugdzorg, gemeente, justitie en reclassering’, 
vertelt Sven, die afkomstig is uit Eindhoven en 
nu tien jaar in het politiebureau in Boxtel werkt. 
‘Als het nodig is, zitten we snel met vertegen-
woordigers van deze instanties aan tafel om 
problemen in kaart te brengen én natuurlijk op 
te lossen.’

Inwoners van Munsel-Selissen die in contact 
willen komen met wijkagenten Ad en Sven, 
kunnen zich melden via de website van de 
politie (www.politie.nl). Aan de hand van de 
postcode wordt de bezoeker naar de juiste 
wijkagent geleid en kan een digitaal bericht 
gestuurd worden. Bellen kan ook. Via het 
politienummer 0900-8844 kan contact worden 
gezocht met de wijkagenten. å 

Boxtel (www.boxtel.nl) staat een lange lijst 
met succesvolle projecten die met steun van 
wijkmakelaars tot stand zijn gekomen. ‘Het 
budget voor wijkinitiatieven is snel en flexibel 
inzetbaar waardoor vlot ingespeeld kan worden 
op nieuwe initiatieven.’

Als wijkmakelaar heeft Mieke vooral een 
ondersteunende rol. ‘Het uitgangspunt is dat 
bewoners zelf aan de slag gaan. In Munsel-
Selissen is het Wijkberaad een ideaal platform 
waar ideeën samenkomen en doorgespeeld 
kunnen worden. Het zou goed zijn om enkele 
actieve bewonersgroepen samen te stellen die 
per buurt aan de slag gaan.’ 

Ze ziet vooral kansen op het terrein van De 
Kleine Aarde waar horecazaak Bonne Vie de 
deuren heeft geopend en vrijwilligers in de 
Voedseltuin groente en fruit telen voor de Voed-
selbank. Mieke: ‘Het zou fantastisch zijn als het 
Wijkberaad - samen met wijkbewoners en alle 
gebruikers van De Kleine Aarde - deze groene 
oase omarmt. Mijn tip: maak samen een plan en 
ontwikkel hier de allermooiste ontmoetingsplek 
van Munsel-Selissen.’

Wijkmakelaar Mieke van de Donk is bereikbaar 
via telefoonnummer (0411) 65 58 08 of
06-82 87 20 17 å

Een robuuste houten tafel, kleurige stoelen, 
uitzicht op de Markt. Dit is de huiskamer van het 
gemeentehuis in Boxtel. Mieke van de Donk uit 
Eindhoven schenkt koffie en stelt zichzelf voor 
als de nieuwe wijkmakelaar van Munsel-
Selissen. ‘Ik werk pas enkele maanden in 
Boxtel, maar heb tijdens een fietstocht ontdekt 
dat Munsel-Selissen vele rijkdommen heeft.’

Mieke komt graag onder de mensen, maar be-
schikt met haar ‘eigen’ huiskamer ook over een 
prima voorziening om wijkbewoners met mooie 

Bestuursleden Carla Bressers en Débra
Kluitmans van Stichting Wijkberaad 
Munsel-Selissen (SWMS) hebben tijdens de 
coronacrisis ansichtkaarten bezorgd bij kwets-
bare ouderen in de wijk. Op die manier wil het 
platform in contact komen met deze doelgroep 
en informeren hoe het met deze groep wijkbe-
woners gaat.

Het initiatief voor de ansichtkaartenactie komt 
van ContourdeTwern. Medewerkers van deze 
welzijnsorganisatie proberen in de coronatijd in 
contact te komen met veel inwoners van Boxtel. 
‘Er wordt zo extra aandacht geschonken aan de 
kwetsbare burgers in de wijk’, vertelt Débra. 
‘Nog specifieker wordt gekeken naar ouderen 
en mensen die geen social media gebruiken.’

Persoonlijke boodschap
Om op een laagdrempelige manier in contact 
te komen met wijkbewoners, heeft Contourde-
Twern een ansichtkaart gemaakt waarop een 
persoonlijke boodschap geschreven kan worden. 
De kaart kan in de brievenbus van kwetsbare 
wijkbewoners gestopt worden, zodat contact 
gelegd wordt met deze doelgroep. Débra: ‘In 
Munsel-Selissen wonen enkele ouderen die 
het Wijkberaad en ContourdeTwern graag eens 
wil ontmoeten. We willen informeren hoe het 
met de mensen gaat in deze soms moeilijke 
coronatijd.’

Met medebestuurslid Carla bezorgde Débra 
meerdere ansichtkaarten. ‘Dat gebeurde bij 
bewoners waarvan wij wisten dat zij tot de 
doelgroep behoren of bij mensen waarvan we 
de contactgegevens hadden ontvangen.’ å

FOTO: Wijkmakelaar Mieke van de Donk poseert in 
de huiskamer van het gemeentehuis aan de Markt in 
Boxtel.

Sven van Dijk (links) en Ad Cleijsen poseren voor het
politiebureau aan de Bosscheweg in de wijk 
Munsel-Selissen.

Woon jij in Munsel-Selissen, In Goede Aarde, Zonnegolven 
of Heult? Dan ruimen we graag een plekje voor je in aan onze 
bestuurstafel. We roepen vooral bewoners van Selissen op zich 
te melden. Daarnaast zoeken we wijkbewoners die samen met 

ons de schouders onder wijkactiviteiten willen zetten. Doe mee en 
maak onze wijk nog mooier! Wil je meer weten over ons werk in 
jouw wijk of ben je geïnteresseerd in een bestuurs- of vrijwilli-
gersfunctie? Stuur dan een e-mail naar swms2017@gmail.com åOP
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WIJKWETHOUDER MARUSJKA LESTRADE PLEIT VOOR MEER DIVERSITEIT 

‘MUNSEL-SELISSEN HEEFT PRACHTIGE PLEKJES’

Marusjka Lestrade

De Oude Ketting, een populaire pleisterplaats 
voor vrachtwagenchauffeurs, fietsers, wan-
delaars en andere passanten. Ook wijkbewo-
ners kunnen er terecht voor een hapje en een 
drankje. Het eetcafé heeft onder leiding van 
uitbaters William en Riekske van Dinther een 
flinke metamorfose ondergaan.

Vintage uitstraling
En nu is er ook Bonne Vie, dat sinds de komst 
van Marlies en Ruud ook gezien mag worden. 
Zowel exterieur als interieur van het horeca-
gebouw bij De Kleine Aarde zijn aangepakt.De 
brasserie heeft een gezellige vintage uitstraling. 
Studenten van het Summa College hebben alle 
zestien logeerkamers in het vroegere bezoe-

kerscentrum heringericht. Er bevindt zich ook 
een bed & breakfast.

Marlies: ‘Ruud en ik zijn hier geen onbekenden 
hoor. Ik ben al bijna vijftien jaar werkzaam bij 
De Kleine Aarde, onder meer als freelance kok. 
Nu ben ik met Ruud de drijvende kracht achter 
Bonne Vie. We zijn trots op ons horecabedrijf 
en willen dat laten zien als de buren op bezoek 
komen. Zo  zien we onze wijkgenoten: onze 
buren.’

Lunch en diner
Marlies en Ruud exploiteren alle horecafacili-
teiten in het gebouw. ‘We verzorgen lunch en 
diner voor gasten die bij De Kleine Aarde aan 
het werk zijn, maar maken ook het ontbijt voor 
de gasten in het hostel en de bed & breakfast’, 
vertelt Marlies. ‘In de zomermaanden gaan 
we ook in de weekeinden open, zodat wijk-
bewoners op ons terras terecht kunnen voor 
een drankje en een hapje. We presenteren dan 
graag onze gevarieerde lunch- en dinerkaart.’

De band met de Boxtelse wijk Munsel-Selissen 
bestaat al een tijdje. Zo hield het wijkberaad 
af en toe vergaderingen in Bonne Vie. Eenmaal 
per maand op vrijdagmiddag verzamelde een 
groep wijkbewoners zich voor een gezellige 
bierproeverij.

Lokale samenwerking
De uitbaters van Bonne Vie verwachten na de 
coronacrisis weer aan de weg te kunnen tim-

WIJKMAKELAAR MIEKE VAN DE DONK (GEMEENTE BOXTEL): 

‘GA ALTIJD UIT VAN DE KRACHT VAN JE WIJK’

SWMS OOK OP FACEBOOK
Onze wijk heeft een eigen

Facebookpagina met daarop nieuws 
en foto’s.

www.facebook.com/
Stichting-Wijkberaad-Munsel-Selissen

Stichting Wijkberaad Munsel-Selissen (SWMS) zoekt versterking

KIJK OP ONZE WIJK

is prachtig. Ook geniet ik van de dassen die in 
de omgeving hun burchten bouwen. Ik zie ze 
soms zelfs in de tuin!’

Het terrein van De Kleine Aarde kan de wet-
houder ook bekoren. ‘Een mooie plek waar je 
bovendien de Voedseltuin vindt. Een belangrijke 
sociale voorziening in Boxtel.’

Als wijkwethouder trekt Lestrade er regel-
matig op uit. ‘Ik stap graag op de fiets met 
de wijkmakelaar en bezoek dan bijvoorbeeld 
speelplekken. Die zijn er heel veel in de wijk.’ 
Ze ging laatst ook op zoek naar een plek waar 
een kunstwerk geplaatst zou kunnen worden. 
‘In Munsel-Selissen staan niet veel kunst-
werken. Langs het Weikespad staat een werk 

van Huub Thorissen en een beetje verscholen 
aan de Schijndelseweg vind je een prachtig 
Papoeabeeld.’

‘‘ In deze wijk
regelen veel bewoners 

de dingen zelf
Meer diversiteit
Als het aan de wijkwethouder ligt, groeit 
Munsel-Selissen de komende jaren uit tot een 
wijk met meer diversiteit. ‘Ik vind dat de wijk 
een nogal eenzijdig karakter heeft. Daar kan 
de komst van sociale woningbouw in het plan 
Heem van Selis voor zorgen. Nu zie je alleen 
enkele huurwoningen in het deelwijkje Zonne-
golven. Dat is echt te weinig.’

Buurtcafé Bonne Vie bij De Kleine Aarde mag 
in Lestrade’s ogen uitgroeien tot de sociale 
ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. ‘Ik 
vind het een hele fijne plek om heen te gaan. 
Ik kan me voorstellen dat je daar vaak een kop 
koffie gaat drinken en kennismaakt met andere 
wijkbewoners.’ å

meren. ‘Uitdagingen genoeg’, meent Marlies. 
‘Met studenten van SintLucas werken we aan 
een nieuwe huisstijl en een website.’ Ruud: 
‘We houden van lokale samenwerking. We 
ontvangen maatschappelijke stagiaires van het 
Baanderherencollege en begeleiden leerlingen 
van De La Salle. Ook zetten we mensen in via 
Humanitas en WSD Groep.’ å

FOTO: Marlies van Hamont poseert met Ruud de 
Wilde en stagiair Ben (midden) op het terras van 
Bonne Vie.



WIJKBEWOONSTER PRISCILLA VAN WEERT (MUNSELSE HOEVE): 

‘EEN AED KAN LEVENS REDDEN’

Op verschillende plekken in de wijk Munsel- 
Selissen zijn AED’s beschikbaar. Een AED is 
een automatische externe defibrillator die een 
verstoord hartritme met elektrische schokken 
weer op gang kan helpen. Eén AED heeft een 
opvallend plekje en bevindt zich in de gemet-
selde brievenbus van Patrick en Priscilla van 
Weert aan de Munselse Hoeve 23.

‘Ons huis is in het voorjaar van 2019 opgele-
verd en toen hebben we meteen besloten ook 
een plekje in te ruimen voor een AED’, vertelt 
Priscilla. Ze is bestuurslid van de EHBO-vereni-
ging Boxtel en onderhoudt veel contacten met 
Heartsafe Boxtel. ‘Heartsafe Boxtel zet zich in 
voor de aanwezigheid van voldoende AED’s in 
Boxtel. Toen de vraag kwam of we bij ons huis 
een AED wilden plaatsen, hebben we meteen ja 
gezegd. Waarom? Een AED kan levens redden!’

Met de oogst van 400 slaplantjes ging in 
juni 2017 de Voedseltuin Boxtel van start. Een 
maand eerder klonk het officiële startsein 
voor deze professionele onderneming die 
wordt gerund door vrijwilligers. Waar? In de 
groene oase van de wijk Munsel-Selissen: 
De Kleine Aarde.

Theodoor van Leeuwen stond in het voorjaar 
van 2015 aan de wieg van de Voedseltuin, 
die nu wordt gecoördineerd door Maria van 
den Hoogen. Maria geeft leiding aan een 
kleine groep mensen die een of meer dag-
delen onbezoldigd meehelpen aan de groen-
te- en fruitteelt. De oogst is bestemd voor de 
cliënten van de Voedselbank Boxtel.

De Voedseltuin is ingericht op twee plekken 
van de Kleine Aarde-tuin: het Doolhofper-
ceel en het Ecoperceel. De namen verwijzen 
naar het vroegere doolhof en de inmiddels 
verdwenen ecowoning. In de schaduw van 
de historische bolwoning zijn een appel- 
en perenhaag geplant, daarnaast is een 
‘groentendome’ ingericht en zijn bijenkasten 
opgesteld voor de honingproductie. 

Werkritme en werkplezier
De Voedseltuin doet meer dan groente en 
fruit telen voor de Voedselbank. In de tuin 
zijn mensen aan het werk met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. In de tuin doen ze 
werk ritme op en (her)ontdekken ze het 
werkplezier. Ze worden ingezet via onder 
meer WSD Groep, ContourdeTwern en stich-

Wijkkrant Munsel-Selissen is een uitgave 
van Stichting Wijkberaad Munsel-Selissen 
(SWMS). Voor reacties en vragen kun je
terecht bij SWMS, e-mailadres:
swms2017@gmail.com.

Ontwerp/opmaak en drukwerk
Jeroen Ketelaars, Clic Visuals Reclame,
Boxtel - www.clicvisuals.nl.

Redactie en eindredactie
Marc Cleutjens, Journalist, tekstschrijver,
historicus, Boxtel - www.marccleutjens.nl.

Fotografie
Marc Cleutjens, Jaap Verheij, gemeente Boxtel,
Peter de Koning (Brabants Centrum).

Beeldend kunstenaar en wijkbewoner Huub 
Thorissen ontwierp in 2007 ‘Serafino’. Deze be-
schermengel voor fietsers werd in de zomer van 
dat jaar onthuld bij de fietsbrug in het Weikes-
pad. Het is een van de weinige kunstwerken in 
de openbare ruimte van Munsel/Selissen.

‘Serafino’ maakt deel uit van kunstroute ‘Langs 
het rode pad’ die de vroegere Kunststichting 
Boxtel langs alle rode fietspaden in Boxtel 
uitstippelde. De metershoge, ijle constructie 
is al vanaf ver zichtbaar. ‘Op zijn lange benen 
lijkt Serafino mee te veren met de wind om dan 
in een krachtige curve schuin omhoog weg te 
vliegen. Zijn transparante vleugels bollen op. 
Het is een haast immateriële, rijzige, zeer fijne 
gestalte’, aldus Thorissen. 

Een serafijn is een engel met zes vleugels. 
Vandaar dat het beeld is opgebouwd uit zes 
glanzende gebogen buizen. Thorissen: ‘Seraf 
betekent in het Hebreeuws brandend. Als hij 
‘s avonds aangelicht wordt, is deze brandende 
engel tot in de wijde omtrek te zien.’

Papoeabeeld en Wasrek 
Andere kunstwerken in de openbare ruimte 
zijn het prachtige Papoeabeeld aan de Schijn-
delseweg en het ‘Wasrek’ op de rotonde 
Munsel. Deze creatie van Jan Snellaars en Paul 
Strik kreeg geen naam, maar wordt zo in de 
volksmond genoemd. Het was een geschenk 
van Rotaryclub Boxtel-Oirschot-Haaren, die het 
kunstwerk in 1997 doneerde. å

De woning van Patrick en Priscilla ligt aan een 
drukke fietsroute en bevindt zich bovendien 
tussen de wijken Munsel, In Goede Aarde 
en Zonnegolven. ‘Tijdens de bouw van ons 
huis ontstond het idee om een brievenbus te 
metselen waarin ook een plekje is voor de AED. 
De brievenbus staat aan de straat Munselse 
Hoeve en is niet alleen goed vindbaar maar ook 
makkelijk bereikbaar.’

EHBO-posten
Priscilla vertelt dat de EHBO-vereniging Boxtel 
aanwezig zou zijn op het Early Summer Wijk-
festival. Dat evenement is vanwege de corona-
crisis echter afgelast. ‘Onze vereniging verzorgt 

niet alleen EHBO-cursussen en herhalings-
lessen, maar richt ook EHBO-posten in tijdens 
evenementen. Op festivals is het belangrijk dat 
per dagdeel minimaal twee EHBO’ers aanwezig 
zijn.’

De bediening van een AED is volgens de 
Boxtelse niet zo moeilijk. Wie de AED bedient, 
krijgt duidelijke instructies. ‘Het is belangrijk 
om te weten dat een AED levens kan redden. 
Maar de AED is geen apparaat op zich, maar 
wordt gebruikt in 
combinatie met een 
snelle alarmering van 
de hulpdiensten en 
natuurlijk reanimatie.’

Volgens Heartsafe 
Boxtel kan iemand na 
een korte training al 
snel en doeltreffend 
handelen in noodge-
vallen. Tijdens een 
cursus van twee avonden leert men niet alleen 
reanimeren, maar ook de werking van een AED.

AED’S in Munsel-Selissen
In de wijk Munsel-Selissen zijn momenteel drie 
openbaar beschikbare AED’s aanwezig. Die 
bevinden zich op het adres Munselse Hoeve 
23, bij het waterschapshuis van Waterschap de 
Dommel (Bosscheweg) en aan de gevel van 
Woonvorm De Munsel (Aanloop). Op de web-
site van Heartsafe Boxtel staat een plattegrond 
met daarop alle AED’s. å

Meer weten? Kijk eens op:
www.ehboboxtel.nl   •   www.heartsafeboxtel.nl

OPENBARE KUNST 

ENGEL ‘SERAFINO’ 
WAAKT OVER HET 
WEIKESPAD

MARIA VAN DEN HOOGEN COÖRDINEERT VRIJWILLIGERS IN TUIN BIJ ‘DE KLEINE AARDE’ 

VOEDSELTUIN PRODUCEERT VOOR VOEDSELBANK

ting Exodus. Ook cliënten van de Voedselbank 
helpen soms een handje mee.

De Voedseltuin draagt bij aan meer biodiver-
siteit in Munsel-Selissen. Daarnaast is het 
een plek waar onderwijs en educatie wordt 
verzorgd op het gebied van natuurbeheer en 
tuinieren.

Doe mee!
Bewoners van de wijk Munsel-Selissen worden 
nadrukkelijk uitgenodigd om ook mee te helpen. 
‘De Voedseltuin vergroot de samenwerking in 
onze gemeenschap in wijken en buurten’, legt 
coördinator Maria uit. ‘Medewerkers van de 
tuin vertellen hun verhaal in de (wijk)kranten 
en wij begroeten wijkbewoners als ze een uitje 

organiseren. Verschillende wijkbewoners 
zijn actief als vrijwilliger.’
Maria vervolgt: ‘We kunnen altijd vrijwilli-
gers gebruiken. Wil je je als wijkbewoner 
aansluiten? Dat kan! Meld je aan bij onze 
tuinleiders of neem contact op met vrij-
willigersconsulent Arnold van de Wiel van 
ContourdeTwern, telefoon (0411) 65 58 99, 
e-mail:
arnoldvandewiel@contourdetwern.nl. 

De Voedseltuin Boxtel is ’s zomers elke 
werkdag open van 08.00 tot 13.00 uur.
Omstreeks 10.00 uur is er een koffiepauze. 

www.voedseltuinboxtel.nl å

c o l o f o n


