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Het idee voor een natuurspeeltuin ligt al 
wat langer dan drie jaar op de plank. Het 
was in eerste instantie onderdeel van het 
plan om het gebied vanaf Kinderboerderij 
Boxtel tot aan winkelcentrum Oosterhof, 
ook wel bekend als de sociale as van de 
wijk Oost, tot één groot levendig park om 
te toveren dat eenheid uitstraalt. Tot een 
volledige uitwerking is het echter nooit 
gekomen, al zijn delen van het plan intus-
sen wel gerealiseerd. Zoals de beleeftuin 
tegenover de Kinderboerderij. De natuur-
lijke speeltuin was gepland naast de re-
tentievijver in het park.

OPNIEUW PROBEREN
Van Sambeek kwam er bij toeval achter 
dat enkele buurtbewoners al met het idee 
voor een natuurlijke speeltuin stoeiden, 
maar zij hadden de hoop intussen al op-
gegeven. Dat kwam onder meer omdat 
de kinderen intussen al te oud waren om 

überhaupt nog gebruik van de speeltuin 
te maken. Van Sambeek wilde het echter 
nog een keer proberen. ,,Het idee stond 
me erg aan, het was jammer dat het de an-
deren niet was gelukt, maar ik besloot om 
het plan nieuw leven in te blazen”, ver-
telt de Boxtelse terwijl ze naar de vijver 
kijkt. ,,Het is zo’n prachtig park, maar ik 
zie hier nooit kinderen spelen. Dat is toch 
gewoon zonde?”, vervolgt ze.

SUBSIDIE
Ze stapte naar de gemeente en kwam in 
contact met wijkmakelaar Hans Mols. Die 
omarmde het gereanimeerde idee en hielp 
Van Sambeek op alle procedurele vlak-
ken. Vanuit de wijk kreeg ze al snel steun 
van buurtbewoners en voorzitter Jan de 
Vreede van wijkorgaan Boxtel-Oost zette 
zijn ervaring bij het aanvragen van sub-
sidies in om het project van de grond te 
krijgen. En dat had al snel succes, want 
na een pitch, kwam de Rabobank met een 
subsidie van 15.000 euro over de brug 
voor de realisatie. De overige kosten zijn 
voor de gemeente en ook het wijkorgaan 
draagt een steentje bij.
De speeltuin moet een ontmoetingsplek 
worden voor jong en oud. ,,Het uitgangs-
punt is ontdekkend leren en spelen met 
water. Dus geen schommels en glijbanen, 
maar een waterpomp met gootje en wat 
natuurlijke elementen. Een beetje naar 
het voorbeeld van de natuurspeeltuinen 
in park Boscheind in Lennisheuvel en 
achter de school in Esch”, legt Van Sam-
beek uit. De beoogde pomp moet het die-
per gelegen grondwater omhoog halen, 
zodat kinderen daarmee kunnen spelen. 
Dat water vloeit dan terug in de retentie-
vijver. Daarnaast ziet de Boxtelse graag 
een informatiebord over wat de kleine 
plas precies voor functie heeft. Die vangt 
namelijk het overschot aan water op bij 
langdurige regenval via een ingenieus 
systeem aan leidingen dat onder het park 
en de wijk loopt. ,,Niemand hier weet hoe 
dat precies werkt, het lijkt me best nuttig 
als je dat uitlegt aan gebruikers van het 

park. Dat vond de gemeente een sterk ar-
gument”, vertelt Van Sambeek.

TEGENSLAG
Met een enthousiaste gemeente en buurt-
bewoners en een zak geld zou je denken 
dat de speeltuin binnen enkele maanden 
gerealiseerd kan worden. Er kwamen ech-
ter wat kinken in de kabel. ,,Vaak wordt 
er al snel naar de gemeente gekeken als 
iets lang duurt, maar die treft geen blaam. 
De samenwerking is uitstekend”, ant-
woordt Van Sambeek snel. Ze geeft aan 
dat de vertraging onder meer komt door 
het faillissement van het bedrijf dat de 
werkgroep ingeschakeld had om de teke-
ning te maken en, als alles goedgekeurd 
zou zijn, ook de aanleg op zich zou ne-
men. Daarnaast waaide een tijd terug een 
grote boom om waaromheen de speeltuin 
gepland was. ,,Dat was wel een domper, 
want toen moesten we weer opnieuw be-
ginnen. En dat terwijl ik er al drie jaar 
mee bezig ben. Mijn jongste is inmiddels 
zes jaar, hopelijk kan hij er nog spelen 
voor hij te oud is”, lacht de Boxtelse.

VERTROUWEN
Ondanks de tegenslag gaf Van Sambeek 
de hoop niet op en bleef ze zich inzet-
ten voor de komst van de speeltuin. Ze 
heeft er alle vertrouwen in dat die er snel 
komt. Het uitgewerkte plan ligt momen-
teel bij het Boxtelse college van B en W, 
die beoordeelt binnenkort of de natuur-
speelplaats gerealiseerd kan worden. Van 
Sambeek, strijdlustig: ,,We hebben aan 
alle voorwaarden voldaan, alle kosten 
zijn helder. Ik ga er dan ook min of meer 
van uit dat het goed komt.”
 
FOTO BOVEN: Het deel in Park Oos-
terhof waar de natuurspeeltuin moet 
komen. Met een waterpomp en diverse 
speelse elementen moet het kinderen weer 
naar buiten lokken, denkt initiatiefnemer 
Meike van Sambeek. 
 
FOTO ONDER: In de retentievijver in 
het park staat sinds 2013 het uit corten-
staal vervaardigde kunstwerk Barbus 
Barbus van de Boxtelse kunstenaar Mar-
ten Groen. (Foto’s: Rens van den Elsen).

   
Fietsdrive bridge
De fietsdrive van Bridgeclub Boxtel 
vindt zaterdag 31 augustus plaats; voor 
het eerst zijn ook niet-clubleden hierbij 
welkom. Deelnemers bezoeken tussen 
09.00 en 17.00 uur drie horecagelegen-
heden waar het kaartspel op tafel komt. 
Deelname kost 45 euro per koppel inclu-
sief lunch. Aanmelden tot 15 augustus via 
www.nbbclubsites.nl/club/8018.

Klassiek in de Kerken
Het Aristo Ensemble zingt zaterdag 7 
september liederen uit het vijftiende-
eeuwse Eton Choirbook. Dit koor-
boek met Latijnse liturgische muziek 
is een van de weinige die de refor-
matie heeft overleefd. Het optreden 
begint om 16.00 uur en duurt één 
uur zonder pauze. De toegangsprijs 
inclusief drankje na afloop is vijftien 
euro voor mensen ouder dan zestien. 
Vooraf aanmelden via e-mail wordt 
aanbevolen: reserveren@klassiekin-
dekerken.nl.
 

Expositie De Waag
In restaurant De Waag aan de Markt 
zijn tot half september foto’s en ge-
dichten te zien van Roos Bijleveld 
uit Gilze. Bovendien exposeert Theo 
van Leipsig uit Helmond er schilde-
rijen. In huisartsenpraktijk Leenders 
& Van Riel zijn in deze periode 
schilderijen van Tineke Hutten uit 
Heino te zien. Beide exposities zijn 
ingericht door galerie Haveman-
Kunst in Sint-Oedenrode.
 

2bike4alzheimer
De Boxtelaren Martijn van Gils en 
Marchel Kluijtmans klimmen zater-
dag 21 en zondag 22 september op 
de pedalen in de strijd tegen Alz-
heimer. Het duo fietst voor de derde 
keer vierhonderd kilometer om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar 
de ziekte. Mensen die willen done-
ren, kunnen dat doen door de team-
naam ‘Ga je mee verdwalen, wij we-
ten de weg’ in te voeren via website 
www.2bike4alzheimer.nl.
 

Duurzame week
De Duurzame Week Boxtel duurt 
van zondag 6 tot en met zondag 13 
oktober en begint met Festijn Inden-
hof: een markt in de oude boomgaard 
aan de Mgr. Bekkersstraat. Verder is 
er nog onder meer een filmavond een 
tentoonstelling. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij Transitie Boxtel via 
David Andreae, e-mail: ttboxtel@
gmail.com of telefoonnummer: 06-
46 01 25 80.
 

Sint-Willibrordstraat
De bewoners van de Sint-Willibrord-
straat kunnen meedoen aan een ver-
bindend verhalenproject. Wie zich 
daarbij wil aansluiten, kan meer 
informatie verkrijgen via schrijfster 
Trudy van Rooij, e-mail info@trudy-
vanrooij.nl en op www.selissenwal.
nl/streetart.

MEIKE VAN SAMBEEK MAAKT ZICH HARD VOOR NATUURSPEELTUIN

‘Park bij Oosterhof is prachtig, 
maar er spelen geen kinderen’

RENS VAN DEN ELSEN

Meike van Sambeek ziet het al helemaal voor zich. ,,Hier op deze heuvel kan bij-
voorbeeld een waterpomp komen met een gootje. Alles om te ontdekken en te 
leren.” De buurtbewoonster maakt zich al drie jaar hard voor een natuurspeeltuin 
in het Oosterpark, tussen de Hendrik Verheeslaan en de Maastrichtsestraat in 
Boxtel. Die lijkt er nu dan toch te gaan komen, al kende de voorbereiding wel wat 
tegenvallers. Zoals een faillissement en een omgewaaide boom...

BOXTELAAR MARTIJN VLAMINCKX (70) ONVERWACHT OVERLEDEN

Dienstbaar en flexibel zijn als koster
HENK VAN WEERT

Gevraagd naar zijn werkzaamheden, 
keek de koster fronsend op. ,,Een om-
schrijving? Pfff… Nee, dat is niet te 
doen. Alles wat zich aandient, pak ik 
aan. Ik ben de hele dag bezig. Maar ge-
lukkig hoef ik het niet allemaal alleen 
te doen.” Martijn Vlaminckx vertelde 
het in 2010, toen hij zijn zilveren ju-
bileum vierde als koster van de Sint-
Petrusbasiliek. Maandag overleed hij 
onverwacht op zeventigjarige leeftijd.

Vlaminckx was destijds de laatste over-
gebleven koster in betaalde dienst van het 
bisdom ‘s-Hertogenbosch. Hij kwam min 
of meer bij toeval in het baantje terecht, 
nadat hij door een arbeidsongeval zijn 
baan in een Boxtelse bakkerij moest op-

zeggen. Het kosterschap heeft het leven 
van Vlaminckx naar eigen zeggen ver-
rijkt. ,,Als bakker werkte ik in een klein 
gesloten clubje. Nu heb ik met wel vijf-, 
zeshonderd mensen te maken en hoofdza-
kelijk vrijwilligers. Dat draagt bij aan je 
persoonlijke ontwikkeling”, liet de over-
ledene negen jaar geleden tijdens zijn zil-
veren kosterjubileum optekenen.

DICHT BIJ MENSEN
Vlaminckx, die samenwerkte met diverse 
vrijwillige hulpkosters, vond dat hij een 
mooie baan had. ,,Je staat heel dicht bij de 
mensen, zowel in momenten van verdriet 
als van blijdschap. Daarom wil ik dit werk 
ook graag blijven doen na mijn pensioen. 
Als een viering goed is verlopen, stemt 
dat tot tevredenheid. En als tijdens hoog-

feesten als Pasen en Kerstmis alles gaat 
zoals we willen, dan ben ik uitgelaten.” 
Een van Vlaminckx’ meest opmerkelijke 
taken vond jaarlijks plaats op de zondag 
na Pinksteren als de Heilig Bloedproces-
sie rondtrekt. Met speciale handschoenen 
aan haalde hij jarenlang de Heilig Bloed-
doek uit een muurkluisje en liet die aan 
de kerkgangers zien voordat hij de doek 
in een speciale vitrine plaatste. Na de mis 
plaatste hij de reliek in het schrijn dat tij-
dens de ommegang wordt rondgedragen.
De uitvaartplechtigheid van Martijn 
Vlaminck vindt zaterdag 10 augustus om 
10.30 uur plaats in de Sint-Petrusbasiliek.
 
FOTO BOVEN: Martijn Vlaminckx toont 
de Heilig Bloeddoek die in een muur-
kluisje van de Sint-Petrusbasiliek wordt 
bewaard. (Foto: Albert Stolwijk, 2009). 

VVV Boxtel biedt 
lokale variant van 
‘Ontdek je plekje’
 
Gidsen van VVV Boxtel verzorgen 
deze zomer op woensdag- en donder-
dagavond cultuurhistorische wandelin-
gen. Vanavond, donderdag 8 augustus, 
staat de route door park Molenwijk op 
het programma, woensdag 14 augustus 
de wederopbouwwandeling door de 
wijk Selissenwal en donderdag 15 au-
gustus de Binnendommeltjestocht. Alle 
tochten beginnen om 19.00 uur.

Deelnemers aan de rondleiding door park 
Molenwijk verzamelen vandaag op de 
parkeerplaats van restaurant Molenwijk.
Startlocatie voor de wandeling op woens-
dag 14 augustus is de Van Beekstraat 
tegenover supermarkt Plus. De afstand 
bedraagt 2,9 kilometer. De gids geeft uit-
leg over de naoorlogse situatie in Boxtel, 
de schaarste en het gebrek aan woningen. 
Hij gaat in op de architectuur en sfeer van 
de tijd van wederopbouw.
De Binnendommeltjestocht op donderdag 
15 augustus begint bij het VVV-kantoor 
aan de Markt 36. De rondleiding is twee 
kilometer lang. De Binnendommeltjes 
waren kanaaltjes die eeuwenlang door 
Boxtel stroomden en de aanzet voor een 
eerste dorpsstructuur gaven. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw zijn de water-
lopen gedempt. In het plan voor de herin-
richting van de Rechterstraat worden de 
Binnendommeltjes deels weer zichtbaar 
gemaakt.

AANMELDEN
Aanmelden voor de wandelingen kan bij 
VVV Boxtel, Markt 36, telefoonnum-
mer (0411) 68 54 43 of 06-22 56 20 01, 
e-mail: info@vvvboxtel.nl. Mensen kun-
nen zich ook melden bij aanvang van de 
wandeling. Deelname kost twee euro per 
persoon.

   
Café Brein
Familieleden van mensen met niet aan-
geboren hersenletsel (NAH) kunnen op 
maandag 26 augustus terecht bij Café 
Brein bij Zorghoeve ‘t Binnenveld aan de 
Boxtelseweg 5 in Schijndel. Er vindt een 
lezing plaats over de invloed van NAH op 
relaties en hoe om te gaan met de veran-
deringen. De avond duurt van 19.30 tot 
21.30 uur en is gratis toegankelijk. Er 
staat koffie, thee en iets lekkers klaar.
 

Swingen als vanouds
De tweede editie van de veertigplusavond 
Swingen als vanouds is op zaterdag 17 
augustus in grand café Rembrandt aan de 
Rechterstraat 56 in Boxtel. Kaartjes voor 
de dansavond zijn voor 7,50 euro te koop 
bij Rembrandt en Natasja Fashion. Voor-
af is er een barbecue; deelname hieraan 
kost 19,50 euro.
 

Al vanaf de oprichting in 1944 is Brabants 
Centrum een stichting zonder winstoogmerk 
met een bijzondere krant als bedrijf. De 
stichting is namens haar leden actief in de 
dorpen Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch 
en Gemonde met als doel op een positieve 
manier bij te dragen aan een betrokken en 
levendige gemeenschap.

www.brabantscentrum.nl/service


