
 
 

Terugkoppeling stimuleringsbijdrage 2015 Met elkaar voor Mekaar 

Over het jaar 2015 ontving Met elkaar voor Mekaar een bijdrage uit het stimuleringsfonds. 
Hieronder treft u een evaluatie. De terugkoppeling betreft met name reacties van  
initiatiefnemers van de diverse activiteiten 

Samenleving in de kernen 

Bewoners zijn betrokken bij hun eigen woon- en leefomgeving 

Tekst aanvraag: Vanuit het burgerinitiatief MevM is in de Onderstal buurtpreventie gerealiseerd. In 2015 is de verwachting 
nog 3  buurtpreventie-projecten te realiseren, en wel in Beekveld, Berlicum, Halder, Sint-Michielsgestel en Hazenakkers, Sint-
Michielsgestel. Zie ook  http://metelkaarvoormekaar.nl/buurtpreventie/ 
Verder wordt vanuit het initiatief burenhulp, diverse activiteiten georganiseerd voor de gehele buurt: ook in 2015 wordt dit 
voortgezet en staan nieuwe activiteiten op de rol (minibibliotheekje, zwerfvuilactie), zeker in de buurten Halder Sint-
Michielsgestel en Onderstal Berlicum. Oa AED. 

Nadat in 2014 met succes buurtpreventie in de Onderstal is gerealiseerd middels 
groepswhatsapp, zijn in diverse buurten/wijken soortgelijke initiatieven genomen. Deze 
initiatieven hebben tevens tot nieuwe activiteiten binnen de betreffende buurt/wijk geleid. 
Hieronder initiatiefnemers aan het woord. Tevens is een Nieuwsbrief bijgevoegd van de 
wijk Hazenakkers, waar een diversiteit aan activiteiten is ontplooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:  
Richard van Alebeek 
Hier in onze wijk (zie plattegrond), 3 blokken hebben we de whatsappgroep opgericht. 
Dit loopt nu voor het 2e jaar. Daardoor worden in de buurt berichten en nieuwtjes snel 
bekend gemaakt. Het was even zoeken naar de berichtgeving op deze buuralarmapp en 
daarom hebben we ook een buur(t) epp gemaakt waar mensen ook andere dingen kunnen 
delen 
Het helpt ons om gezamelijke buurtactiviteiten te plannen,  
Binnenkort worden door de gemeente buurt preventie whatsapp borden geplaatst. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Meijs 
Ons buurtpreventieproject `Beekrun´ heeft z´n oorsprong bij Met Elkaar Voor Mekaar. Zonder 
jullie had ik dit project nooit opgepakt, nadat ik steun kreeg van ons opgerichte werkgroepje 
(Paul Potmeer, Arjan van der Sangen en David Jansen) Zie ook onze website 
www.beekrun.nl. (die Paul heeft opgestart) en onze facebookpagina (die David heeft 
opgepakt). We hebben momenteel 160 deelnemende leden in onze wijk Beekveld. De 4 
Whats-app-groepen en 1 sms-groep draaien momenteel goed. We hebben 4 analoge leden, 
die we geen mailberichten, sms- en of app-berichten kunnen sturen, deze mensen houden we 
gewoon m.b.v. een papieren kopietje op de hoogte. Zij kunnen ons ook analoog bellen, indien 
nodig. Nieuwe leden zijn altijd nog welkom. Arjan beheert de sms-groep. We beheren alle 4 
(samen en afzonderlijk) een whats-app-groep. De coördinatie van het hele wijkgebeuren heb 
ik onder mijn hoede. We hebben ook een eigen mailadres: info@beekrun.nl .  

Onze buurtgroep is mede door hulp van Marian Roelofs van buurtgroep "De Onderstal" en 
door enkele tips van buurtgroep "Beekplan" (Groeskant enz.) opgezet. Deze beide groepen 
hebben volgens mij ook via jullie (MevM-) publicaties hun ontstaan te danken. Uiteraard 
hebben we momenteel regelmatig contact met de wijkagenten (Ronny van Oort) ; gemeente 
(Astrid v,d. Wijdeven / Judith Koppers) en BWI-Partis (Vincent Gil-Teresano) en de diverse 
andere buurtpreventieproject-groepen, die de gemeente Sint-Michielsgestel inmiddels heeft. 
Volgens mij heeft MevM het gehele buurtpreventie-gebeuren in Berlicum, Middelrode en 
vervolgens de andere kernen van de gemeente Sint-Michilesgestel aangewakkerd. We 
stimuleren ook andere positieve zaken zoals jullie MevM-initiatieven en 
diverse andere gemeentelijke of samenlevingszaken door deze te publiceren op onze website 
en/of aan te reiken d.m.v. mailbericht / circulaire aan alle leden. Op deze manier proberen we 
de gehele wijk Beekveld weer opnieuw `als Beekrunners´ voor leuke, boeiende en prima 
aangelegenheden bij elkaar te brengen. 

 
Hella Bosch 
We organiseren nu voor het 3e jaar op oudejaarsdag 31 december een oliebollenfestijn in 
de wijk de Onderstal.  
Samen oliebollen bakken in een mobiele herberg samen met buurtbewoners om samen het 
jaar af te sluiten. Titel van dit jaar: Moedig voorwaarts in 2016; dat is onze wens. Er wordt 
elke jaar op de oprit van een buurtbewoner een mobiele herberg ingericht en met een team 
gaan we oliebollen bakken. Er is voor ieder huis een zakje met 4 oliebollen, hier vragen we 
1 euro voor wat we besteden aan een goed doel. Afgelopen jaar hebben we hier een 
buurtbank voor gerealiseerd. Het is een gezellig samenzijn met chocomel, gluhwein en 
oliebollen wat druk bezocht wordt. Buurtbewoners sluiten samen het jaar af en wensen 
elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. Een initiatief waar iedereen blij van wordt en elke 
jaar voor herhaling vatbaar is.  

http://www.beekrun.nl/
mailto:info@beekrun.nl


 
 

Voorzieningen zijn laagdrempelig, veilig en betaalbaar 
Tekst aanvraag: De initiatieven van MevM staan open voor alle inwoners van Sint-Michielsgestel. Zo kunnen inwoners zich 
aanmelden om deel te nemen aan het Energieteam en de netwerktafel. 

De activiteiten in wijken en buurten, zoals hierboven genoemd, zijn voor alle mensen binnen 
betreffende wijk toegankelijk. Verder zijn door het Energieteam van MevM een aantal 
Energiecafe’s en bijeenkomsten georganiseerd voor alle inwoners van SMG. Het 
Energieteam zelf staat uiteraard ook open voor alle inwoners. Zo schuiven er nieuwe 
mensen aan bij het Energieteam. 

Meedoen gemakkelijker maken 

Versterking van het vrijwilligerswerk 
Tekst aanvraag: MevM biedt een platform waar inwoners met ideeën/dromen/initiatieven komen. MevM ondersteunt met 
kennis, kunde en ervaring. MevM verbindt deze mensen aan anderen om samen iets te realiseren wat als individu maar 
moeilijk kan lukken en waar tegelijkertijd iedereen belang bij heeft. MevM biedt de ruimte om belangrijke activiteiten te 
ondernemen met mensen die je kent. Dat bevordert de saamhorigheid en draagt bij aan het welzijn in onze buurten en 
dorpen. Een goed voorbeeld is het energiecafe dat in januari 2015 van start gaat. Het energiecafe beoogt mensen zich 
bewust te maken van een eigen energierekening en hun gedrag in het energieverbruik om zodoende energie en dus ook 
zeker geld te besparen. Dit energiecafe is voor iedereen toegankelijk. Dus ook mensen die onder de armoedegrens leven. Het 
is immers gratis. Deze mensen worden niet aangesproken op hun armoede, maar kunnen samen (gezellig) de mogelijkheden 
van energie en geld besparen onderzoeken. 

 

 

 

 

Bevorderen en stimuleren van de normale deelname aan het verenigingsleven en activiteiten door mensen met een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van den Heuvel, Rene van der Burgt en Francis van Zandbrink 
Het energieteam van Met elkaar voor Mekaar, organiseerde in 2015 energiecafe’s in alle kernen 
van de gemeente Sint-Michielsgestel. De bijeenkomsten zijn laagdrempeling ingericht, voor 
iedereen toegankelijk. Het energieteam heeft een toelichting verzorgt op de energierekening, 
zodat meer zicht kon worden verkregen waarvoor je betaalt aan energie. Medeburgers hebben 
toegelicht gekregen hoe gemakkelijk het is om over te stappen naar een andere 
energieleverancier en dat je dit nog geld bespaart ook. Ook is voorlichting gegeven over het 
besparen op energie door gewoontegedrag te doorbreken en een toelichting op de energielabels 
voor huizen. Daarnaast is er een tweede ronde voor zonnepanelenaankoop gestart. In totaal 
hebben 124 gezinnen een zonnepaneleninstallatie aangeschaft (1700 zonnepanelen die samen 
jaarlijks 400.000 kWh aan stroom produceren). Het energieteam MevM heeft een ‘bijzondere twist’ 
gegeven aan de actie, door 1% korting op de aankoopprijs uit te laten betalen aan verenigingen in 
de gemeente (naar eigen keuze van de investeerder). Dit heeft een positieve uitwerking gehad op 
het verenigingsleven, die totaal op deze manier ruim 7000 euro ontvingen. 



 
Het bevorderen en stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen die hierbij beperkingen ondervinden 
Tekst aanvraag: In 2014 is MevM gestart om een (zwaar) autistisch persoon werkzaamheden te laten verrichten tbv de 
website. Dit willen we in 2015 voortzetten en uitbreiden. 
Vanuit het windteam wordt sterk aangedrongen op het ontwikkelen en exploiteren van het windpark De Brand vanuit een 
social enterprise. Met als mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. 
Ook het energieteam onderzoekt de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten als 
energiecoach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare senioren 
Tekst aanvraag: De initiatieven burenhulp beogen eenzaamheid bij kwetsbare senioren te voorkomen, door actief te 
onderzoeken (middels bv vragenlijst). 

De activiteiten van MevM, zoals hierboven genoemd, dragen bij aan het voorkomen van 
eenzaamheid bij kwetsbare senioren in buurten en wijken.  

 

Met elkaar voor Mekaar, 

30 december 2015 
Francis van Zandbrink 

  

Rene Albers  
We hebben in 2014/2015 verschillende malen Haico Gevers gevraagd om zaken op de site te 
zetten en te herordenen. Haico is bij ons gekomen via Cello. Zowel Caspar als ik hebben 
Haico daarbij begeleiding gegeven. Hij heeft dat met veel plezier gedaan. Sinds oktober woont 
Haico in Vught en is het contact verlopen. 
Wellicht dat via de Dorpstafel nieuwe mensen kunnen aanschuiven. 

Caspar Looijaard en Francis van Zandbrink 
Het idee om het windpark De Brand vanuit een social enterprise te ontwikkelen en exploiteren 
is toegelicht bij de wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het voorstel van het 
Windteam MevM om te starten met een inspiratiesessie, voor iedereen die zich betrokken 
voelt, is omarmd door de wethouder. Met de ambtenaren heeft een voorbereidingsoverleg 
plaatsgevonden. Het ligt inmiddels stil omdat de gemeente Den Bosch de totstandkoming van 
het windpark heeft opgeschort.  
Met Energie coöperatie Den Bosch EC073 worden gesprekken gevoerd, waarbij de social 
enterprise uitgangspunt is. Tevens is geopperd om een breed maatschappelijke discussie te 
starten over energie/duurzame energie/klimaat binnen de regio. 



 

NIEUWSBRIEF HAZENAKKERS                  december  2015                                                                 

 

 

 

 

Welkom: 
Wij heten alle nieuwe bewoners van de wijk Hazenakkers van harte welkom.  
We hopen dat u zich snel thuis voelt in de buurt. 
 
Voedselinzameling: 
Na het overweldigende succes van vorig jaar willen we ook dit jaar op zaterdag 19 december  van 
11.00 tot 13.00 uur aan de v. Loonstraat 18 een voedselinzameling houden voor de voedselbank.  
Deze inzameling zal geheel in Kerstsfeer zijn met koffie, thee, glühwein en wat lekkers.  
Voor de kinderen hebben we een leuke verrassing. 
Wij zijn blij met alle soorten voedsel als het maar houdbaar is. De voedselbank hanteert een 
verlanglijstje van meest gewilde artikelen: groente of fruit in pot of blik, volkoren pasta, couscous, 
zilvervliesrijst of meergranenrijst, peulvruchten uit blik of pot b.v. bruine of witte bonen, 
kidneybonen, linzen of kikkererwten, houdbare magere of halfvolle melkproducten, smeerkaas, 
eieren of olie. 
                                                                                  
BuurtWhatsApp: (NOOD-App en HULP-App) 
Op dit moment hebben ruim 120 personen zich aangemeld voor de NOOD-App. Dat deze  goed werkt 
hebben we al enkele keren gezien na een melding van een verdachte situatie of een bericht van de 
wijkagent. 
Ook in de  afgelopen week is na een inbraak in de wijk op een juiste manier gebruik gemaakt van de 
Nood-App.  Mocht je je nog niet hebben aangemeld dan kun je dat alsnog doen. Geef je 
naam, adres en het mobiele telefoonnummer door (waarmee aan de NOOD-App 
deelgenomen wenst te worden) en stuur deze gegevens naar: 
Susanne van den Oetelaar,  van Herlaerstraat 31  susannevandenoetelaar@hotmail.nl  
Mocht u zich willen aanmelden voor de HULP-App dan kan je gegevens doorgeven aan: 
Lenie Schoones, van Herlaerstraat 47, lschoones@hotmail.com 
Ook deze App is onlangs gebruikt om een gevonden poes en konijn bij zijn baasje terug te brengen of 
om een oproep te doen voor een vaatwasser of een buitenlamp. 
Misschien heb je een keer een portie eten over en kan je er iemand blij mee maken,  heb je hulp 
nodig of wil je je hulp aanbieden. 
 
Wijkavond: N.a.v. de recente inbraken zal er i.o.m. de wijkagent in het nieuwe  jaar een 
wijkavond georganiseerd worden. U hoort hier binnenkort meer over. 
 
Speeltoestel: 

mailto:susannevandenoetelaar@hotmail.nl
mailto:lschoones@hotmail.com


 
N.a.v. de brief van de gemeente over vervanging van het speeltoestel in de speeltuin aan de v. 
Herlaerstraat  heeft de gemeente vele reacties ontvangen.  Belangrijkste en meest ingezonden  
boodschap was dat het speeltoestel geschikt moest blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Hierop 
heeft een groepje bewoners uit de buurt verschillende voorstellen van de gemeente gekregen 
waaruit gekozen kon worden. Na enkele wensen kenbaar gemaakt te hebben zijn we tot een 
gezamenlijke keuze  gekomen. Mogelijk dit jaar of anders begin 2016 wordt het nieuwe toestel 
geplaatst. We zijn er ons van bewust dat dit niet voor iedereen de eerste keuze is  maar we hebben 
geluisterd naar de boodschap die in de vele reacties de boventoon voerde. 
We wensen de kinderen en hun ouders veel plezier met het nieuwe toestel. 
 
Mini-Bieb: 
Zoals eerder al gemeld wordt er veel gebruik gemaakt van de Mini-Bieb in de wijk. 
Het binnenkastje blijkt niet echt weersbestendig , we zullen er hopelijk de winter net mee 
doorkomen. We zijn op zoek naar een handige wijkbewoner die nieuwe weersbestendige deurtjes 
kan maken waarin ook  glas wordt gezet. Mocht je interesse hebben om dit te doen mag je dit 
doorgeven aan: buurthulpsmg@gmail.com 
 
Zwerfvuilactie 2016: 
Op zaterdag 19 maart a.s. willen we weer meedoen met de zwerfvuilactie. In groepjes 
volwassenen en kinderen maken we onze eigen wijk en het omringend buitengebied schoon. Naast 
een mooie gelegenheid om je buren beter te leren kennen krijgen we hiervoor een mooi bedrag van 
de gemeente dat we weer kunnen besteden aan leuke activiteiten in de wijk. 
Na afloop zorgen we voor koffie, thee, ranja en iets lekkers.  Je krijgt t.z.t. nog bericht. 
Mogelijk kunnen we dit in september op eigen initiatief nog een keer herhalen. 
 
Netwerkbijeenkomst/talentenmarkt:  
Er zit veel talent in de wijk Hazenakkers alleen weten we het vaak niet van elkaar. 
Het lijkt ons leuk om samen met een aantal enthousiaste buren een activiteit te organiseren waarin 
ieder zijn talent kan laten zien of erover vertellen. Het mag je werk zijn maar ook je hobby. 
Hoe mooi zou het zijn als we meer van elkaars talenten gebruik kunnen gaan maken. 
Heb je interesse om hierover mee te denken meld je dan aan bij: buurthulpsmg@gmail.com 
 
Kinderactiviteit: 
In het kader van de buitenspeeldag willen we jongeren uitnodigen om voor zondag 12 juni een 
activiteit te organiseren voor kinderen uit de wijk. Dit kan in het kader van een maatschappelijke 
stage, onderdeel van een afstudeerproject, een andere school-en/of stageopdracht of gewoon 
omdat je het leuk vindt. 
Welke jongere vanaf het voortgezet onderwijs heeft zin om dit samen met anderen te organiseren, 
laat je horen via: buurthulpsmg@gmail.com 
 
Samen eten: 
Op 3 oktober j.l. hebben wij een viertal bewoners uit de wijk een heerlijk diner aan kunnen bieden. 
Helaas heeft 1 persoon af moeten zeggen i.v.m. haar gezondheid. 
In een gezellige sfeer werd er kennisgemaakt, informatie uitgewisseld, veel  gepraat, een borrel 
gedronken en heerlijk gegeten. In 2016 zullen we deze activiteit herhalen op zaterdag 8 oktober.  
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Wilt u de Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen stuur dan een email naar: buurthulpsmg@gmail.com 
 
 
Wij wensen alle buren goede feestdagen en een mooi 2016!  
Werkgroep Buurthulp: Jose Vermeijs, Lily Luyckx,  Odette van Waes, Lenie Schoones 
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