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V A N  D E  R E D A C T I E  

weesbeelden; beelden die niet meer hun 

plek in de wijk of Breda hebben maar 

een alternatieve bestemming krijgen. 

Heeft u ook creatieve ideeën, beelden, 

foto’s, verhalen en wilt u ze delen? We 

zien ze graag. 

Veel leesplezier 

Opvallend in deze corona-periode (die 

als u dit leest al een jaar duurt), is de 

creativiteit die mensen ontplooien bij 

het noodgedwongen niets doen, thuis 

werken of je houden aan de richtlijnen 

van afstand houden. Ook in deze lente-

editie van de wijkkrant kunt u lezen over 

allerlei creatieve ideeën van mensen uit 

Boeimeer. 

Zoals altijd hebben we een gedicht van 

Bep van Nieuwburg waarin ze op tref-

fende en poëtische wijze de wereld om 

zich heen bekijkt. Altijd een genot om 

haar dichtregels te lezen. Het verhaal 

van Mutsie vertelt ons het wel en wee 

van een hondje in een huisgezin. En in 

de vaste rubriek van Antoon Dirven ver-

telt hij over hoe een wijkbewoner op 

slimme wijze zand voor zijn tuin weet te 

bemachtigen. 

Maar creativiteit gaat verder. De verha-

len van Ons sbo en Werkgroep Jeugd 

Boeimeer laten zien dat je op slimme 

wijze en met nieuwe ideeën ook een 

draai kunt geven aan oude tradities die 

nu niet kunnen doorgaan. Denk bijvoor-

beeld aan het carnaval dat tot verdriet 

van velen geen doorgang kon vinden. 

De Werkgroep Jeugd Boeimeer wist slim 

een speurtocht voor de kinderen te hou-

den als alternatief voor de optocht en 

het feestvieren. Gerard van den Berg, 

een kunstenaar in onze wijk, vertelt op 

beeldende wijze over de zogenoemde 

Rich Thomassen 

Allereerst van harte welkom aan onze 

nieuwe wijkbewoners die in de afgelopen 

tijd in Boeimeer zijn komen wonen. Wij 

hopen dat u het, net als wij, zeer naar uw 

zin zal hebben in onze prachtige wijk. 

Langzaam maar zeker komt er meer licht 

na de afgelopen duistere en donkere win-

terperiode. Het lijkt er op dat we ontwaken 

uit een gedenkwaardige en nooit te verge-

ten periode van onwerkelijkheden. De 

lente komt er zo aan, zou het daar aan 

kunnen liggen? Nieuwe hoop en nieuwe 

mogelijkheden? Eerder licht en later don-

ker? Meer naar buiten en op stap naar 

dichtbij en verre oorden? Wie zal het zeg-

gen, maar onzekerheid is er nog steeds 

genoeg. 

Bent u ook zo trots op uw medebuurtbe-

woners die massaal lieten blijken achter 

besluiten te staan van overheidswege, hoe 

vervelend en ingrijpend ook en in het be-

lang van ieders gezondheid? Nou, wij wel. 

Geen demonstraties, vernielingen of over-

tollig vuurwerk. Daar mogen we met z’n 

allen best trots op zijn. Er waren slechts 

een paar oneffenheden, aldus een tevre-

den B&W.  

Kent u de mop over de toegewezen wijk-

agent? Nee? Hij kwam niet. We hadden 

vorig jaar te horen gekregen dat er vanaf 

juni 2020 een nieuwe wijkagent toebe-

deeld was aan Boeimeer. Wat leuk dachten 

we en er was eindelijk meer duidelijkheid. 

Jammer en slordig dat dit zo moet gebeu-

ren, zonder informatie hierover en we 

wachten ook maar weer af. 

Het Wijkraad bestuur van Boeimeer heeft 

niet stil gezeten in de afgelopen periode, 

terwijl dat eigenlijk wel moest. Vergaderin-

gen werden beperkt gehouden of gedigi-

taliseerd. Er is overleg geweest met de 

Gemeente en derden over actuele zaken, 

vervolg afspraken zijn gemaakt en beloftes 

worden, naar wij hopen, nagekomen. Op 

het gemeentehuis hebben we gevraagd 

hoe het kan dat er een voetbalveldje op de 

Langendijk is verrezen zonder vooroverleg 

hierover. En wat blijkt? Dit was eigenlijk 

bestemd voor een andere locatie maar dat 

ging niet door. Ook de fysieke wijkbeheer-

der van de Gemeente wist van niets. Com-

municatie naar bewoners? Het kan en 

moet veel beter. Het is bestuurlijk nutte-

loos en demotiverend als wij, de Boei-

meernaren, volledig worden genegeerd en 

moeten toezien hoe zaken zonder kennis-

geving of overleg worden uitgevoerd. 

In deze Wijkkrant leest u over een mooi 

initiatief in de wijk naar aanleiding van een 

dramatische gebeurtenis in 2019. 

De nieuwe website 

(www.wijkraadboeimeer.nl) ziet er mooi en 

praktisch uit met mogelijkheden om uit te 

breiden, te actualiseren en verder te verf-

raaien met leuke foto’s of verhalen. Wij 

nodigen u dan ook graag uit hiervan ge-

bruik te maken. 

Deze wijkkrant, eigenlijk een magazine, 

volledig belangeloos opgezet door crea-

tieve bewoners en mede afhankelijk van 

aardige adverteerders, gaat ook een ande-

re richting inslaan. In de rubriek “In ge-

sprek met“ zal elke keer een wijkbewoner 

worden geïnterviewd, bekend, onbekend, 

bemind en onbemind, oh nee, dat laatste 

niet. Ook meer wat er werkelijk in onze 

wijk gaande is en vooral wat meer actuali-

teit. 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar 

vrijwilligers die gemotiveerd zijn om iets 

voor onze wijk te kunnen betekenen. Voelt 

u zich aangesproken? Dat zou leuk zijn. 

Wilt u contact met ons? Stuur een mail 

naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze 

secretaris Peter van Dijk komt gezwind 

met antwoord. 

  

Wij wensen u een fijne, hoopvolle, voort-

zetting van dit bijzondere jaar toe, 

Stichting Bestuur Wijkraad Boeimeer 

 

Namens Jeanne, José, Mariël en Peter 

Paul de Kort 

B E R I C H T E N  U I T  D E  M O O I S T E  W I J K  V A N  B R E D A  

Paul de Kort 

http://www.wijkraadboeimeer.nl
mailto:info@wijkraadboeimeer.nl
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M U T S I E  

Maartje van der Plas 

maar even rustig moet gaan liggen. Ze 

heeft kort geleden een lekker kauwbot 

gekregen. Nou ja, we dachten dat ze dat 

lekker zou vinden. Ze heeft er een paar 

keer aan geroken en haar tanden er 

even in gezet, maar dat was het dan 

ook. Wat de boer niet kent, geldt waar-

schijnlijk ook voor honden. 

  

Mutsie wil naar buiten en ik ga even 

mee. Omdat het een beetje kil is, heb ik 

de bodywarmer van de kapstok geplukt 

en aangetrokken. Dat scheelt wel. Mijn 

vriend gaat even later in de tuin op zoek 

naar de verse drol om deze met het 

plantenschepje af te voeren naar het 

riool. Vindingrijk als hij is, heeft hij bij de 

smid in het dorp een luikje laten maken 

in een deksel van traanplaat die in plaats 

van de betonnen afdekplaat op de riool-

put ligt. Als Mutsie hem met het volle 

schepje richting put ziet lopen, haast ze 

zich daar naar toe. Ze staat echt te 

wachten totdat het klepje omhoog gaat 

om te zien hoe haar drol in de put ver-

dwijnt. Slimme hond hoor en volgens de 

papieren is ze een kruising tussen een 

Schnautzer en een soort Terriër. Ze heeft 

dun ietwat krullend haar en gedraagt 

zich soms als een echte “Adéhadéjer”.  

 

Het is nu volop herfst. De boodschap-

pen voor het avondeten heb ik op het 

aanrecht uitgestald. Mijn vriend heeft 

eerst zijn dagelijkse spelletje Free Cell 

gespeeld en nu neem ik plaats achter de 

computer om te schrijven. Hij gaat zich 

straks met de mosselen bezig houden. 

Het is lang geleden dat we die hebben 

gegeten. Sommige gerechten laat hij 

liever niet door een ander bereiden. 

Nou, daar heb ik geen moeite mee. Ik 

vind koken best leuk, maar het bereiden 

van de mosselen laat ik graag aan hem 

over. Als ik naar buiten kijk, zie ik hem 

net naar het houthok lopen. Dan gaat hij 

vast en zeker de kachel weer aansteken. 

In het najaar is het gewoonlijk wat kil en 

dan is bij uitstek het moment om te 

genieten van de warmte van de houtka-

Een impressie van wat dagelijkse be-

slommeringen uit mijn leven en dat van 

mijn vriend en zijn hond Mutsie.  

  

Mijn vriend is bezig met het avondeten 

en inmiddels ruik ik heerlijke geuren uit 

de keuken komen. Op de achtergrond 

hoor ik de muziek van “La Traviata”. 

Onder het genot van een glaasje sherry 

en mijn blik af en toe naar buiten ge-

richt, omdat er steeds een roodborstje 

zit te pikken in de vers omgewoelde 

grond, zit ik te genieten. 

De houtkachel brandt en de hond Mut-

sie die we in het voorjaar van 2006 sa-

men hebben opgehaald uit een asiel in 

Weelde, een klein dorpje net over de 

grens in België en die er uit ziet als een 

zwarte robbedoes, is nog steeds niet 

moe van het spelen. Ze probeert voort-

durend de aandacht te trekken door 

met haar snuit tegen mijn bovenbeen 

aan te duwen, omdat ze nog meer wil 

spelen. Maar ik, haar stiefmoeder, geef 

weinig sjoege, omdat ik vind dat ze nu 
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achter een balletje of ander speeltje aan 

dat de baas precies, alsof hij het erom 

doet, midden in een van de borders die 

de tuin nog rijk is, gooit. “Knap stukje 

werk baas!” Mutsie danst en springt er 

in rond en gaat afwachtend met haar 

gat op de plantjes liggen kijken naar de 

volgende actie van de baas. Maar die 

vindt het nu wel genoeg en komt even 

later naar buiten met de borstel. Mutsie 

weet precies wat de bedoeling is en 

springt behendig via de bank op de 

picknicktafel. Wat een robbedoes! Voor 

het avondeten krijgt ze namelijk haar 

dagelijkse borstelbeurt. Dan ziet ze er 

voor even weer knap uit.  

 

Vandaag maak ik een lekkere Hollandse 

pot: bietjes met gekookte aardappelen 

en speklapjes. Slecht voor de lijn, maar 

af en toe moet het gewoon. Mijn vriend 

heeft zojuist zijn werkzaamheden buiten 

afgerond en komt binnen met Mutsie in 

zijn kielzog. Vanaf de bank geeft hij re-

gelmatig het speeltje van Mutsie een 

zwieperd richting computerkamer. Het is 

tenslotte haar speeluurtje! Het geeft een 

kabaal van jewelste en soms vliegt het 

speeltje ergens achter of onder en dan 

durft ze het niet te pakken. Zo ook nu 

en ze komt piepend naar me toe, omdat 

ze het persé wil hebben! Ze is echt nog 

niet uitgespeeld! Nou vooruit dan maar!  

Het eten is al voorbereid en ik hoef 

slechts de aardappelen te koken. Op het 

laatste moment even de bietjes raspen, 

een uitje erdoor, op smaak maken en 

doorwarmen. Doorgebakken speklapjes 

erbij is zo lekker! 

 

Het was vandaag een mooie 

gelegenheid om wat achterstal-

lige huishoudelijke karweitjes te 

doen. Zo leek de schuifpui in de 

slaapkamer wel matglas. Flinke 

sporen van hondenneus en een 

blauwe waas van de rokertjes 

van mijn vriend heb ik wegge-

poetst. En dan is die arme Mut-

sie ook nog loops met alle ge-

volgen van dien. Ze vertoont 

mutserig gedrag en is erg aan-

halig en ze laat regelmatig wat 

bloedspoortjes achter op de 

vloer. Dat gaat toch ongeveer 

drie weken duren. (Misschien moet je 

haar toch maar een broekje aandoen 

baas?) Nu moet ze ook goed in de ga-

ten worden gehouden met het uitlaten, 

want op een zwangere Mutsie zitten we 

niet te wachten!  

 

Vandaag is het 6 december en bij de 

schoorsteen liggen de cadeautjes voor 

de kleinkinderen. Mutsie ruikt er zo eens 

aan en ontdekt allemaal lekkere luchten. 

Ze is er niet meer bij weg te slaan. Wat 

zou er toch in die pakjes zitten? Ik hoor 

een claxon en dat geeft de komst aan 

van de kleinkinderen. Mutsie doet haar 

best om iedereen uitvoerig op haar ma-

nier te begroeten en dat is opspringen 

en likken aan elk stukje bloot dat ze 

maar kan ontdekken. Haar enthousias-

me werkt een beetje averechts, want 

niet iedereen is daar van gediend! Ze 

maakt korte metten met schone kleding. 

Mijn vriend doet zijn best om het ge-

drag van zijn hond te vergoelijken en 

zegt: “Kijk eens hoe lief ze je vindt!” 

Mutsie kan zich echt geen lievere baas 

wensen! Tijdens het uitpakken van de 

presentjes gaat Mutsie toch even de tuin 

in. Daar loopt ze een beetje in te graven 

om deze vervolgens te bemesten. 

 

Inmiddels is Mutsie in de hondenhemel 

en dat vinden we nog steeds verdrietig. 

Die leuke hond hield ons jong en haar 

speelse gedrag maakte vooral warme 

gevoelens in ons los! Daar kon niemand 

toch boos op worden!!  

 

chel! Even later zie ik de rookwolken 

wegdrijven als ik uit het raam kijk. Mut-

sie heeft zich een uur lang vermaakt met 

een ontklede tennisbal, die ze in haar 

bek rond kan draaien alsof het een gro-

te dot kauwgom is. Ook het geluid doet 

daar sterk aan denken. Ze heeft er in-

middels drie stukken van gemaakt. Van-

wege het gevaar van inslikken heb ik de 

delen in de vuilnisbak gegooid. Ze loopt 

nu rond met een houding van, waar zal 

ik me nu weer eens mee bezig gaan 

houden? Mijn glaasje sherry is bijna op 

en ik ga de computer afsluiten, want ik 

hoor aan het opschudden van de pan 

dat de eerste portie mosselen eraan 

komt! Ik heb er echt zin in! Stokbroodje 

erbij en knoflooksaus. Heerlijk! 

 

Het is inmiddels half oktober en mijn 

vriend speelt buiten met Mutsie. Ik be-

doel eigenlijk dat Mutsie met haar baas 

speelt. De dot katoen die oorspronkelijk 

een stevige streng was, is een van haar 

favoriete speeltjes. Het hangt nu in de 

boom. Met een lange stok, die normaal 

gebruikt wordt om het zonnescherm te 

ondersteunen, wordt de dot uit de 

boom gewipt en het spel kan weer 

doorgaan. Het is rustig herfstweer en 

aangenaam om buiten wat te doen. 

Voor mij komt dat meestal neer op het 

vegen van blad of het harken van het 

grint. Rondom het huis is nu zeker de 

helft betegeld. De reden daarvan is dat 

Mutsie steeds de gewoonte had om als 

een ongeleid projectiel door de borders 

te struinen. De planten werden vertrapt 

en ze liep steeds tuinaarde naar binnen. 

Omdat de vijver lek was en zeer waar-

schijnlijk veroorzaakt is door het bezoek 

van een reiger. heeft mijn vriend de vij-

ver dichtgegooid met zand en toen be-

straat. Als ik nu naar buiten kijk, dan zie 

ik een terras van gele keien waar stroken 

met donkergrijze stenen doorheen lig-

gen. Hier en daar zijn een paar perken 

voor vaste planten gemaakt om de ste-

nen massa te doorbreken. Het was wel 

jammer van de vijver, maar er zou later 

wel een nieuwe komen op een andere 

plek in de grote tuin.  

Als het eten op een laag pitje staat, is 

het weer tijd voor Mutsie om even met 

de baas te spelen. Ze rent als een dolle 

V E R V O L G  M U T S I E   
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De verwaarloosde vijver in de verder 

goed verzorgde tuin was de bewoners 

van het huis allang een doorn in het 

oog. De eerste de beste lentedag wer-

den gaten in de bodem van de plastic-

vijver geprikt en kon het water weglo-

pen, planten en dode bladeren werden 

eruit gehaald en tot slot werd met ver-

eende krachten de grote plastic vijver-

bak er uit getild. Wat overbleef was een 

grote met modder gevulde kuil. 

Nou, daar mag wel een vrachtje zand 

besteld worden om dat gat te dichten, 

gaf de vrouw des huizes als mening. Ben 

je gek, kreeg zij als antwoord, ik weet op 

een werkterrein een flinke hoop zand te 

liggen. Het zal mij een paar keer op en 

neer rijden met de auto kosten maar dat 

is toch het eerste verdiend.  

Hij voegde de daad bij het woord, trok 

laarzen aan, nam een schop en plastic 

zakken mee in de auto en vertrok naar 

de zandberg. Hij had al een viertal zak-

ken gevuld en was bezig deze in de auto 

te laden toen er plots in de verte een 

politiewagen opdook. Goede raad was 

duur dus vlug de zakken leeggooien en 

dan maar verder zien.  

De politieauto stopte achter zijn auto en 

er stapten twee agenten uit. De oudste 

agent vroeg met barse stem: “Wat ben u 

aan het doen mijnheer?” Oh agent. ik 

had zand over in de tuin en ben het hier 

naartoe gaan brengen. 

“En dat gaat zomaar. Om moeilijkheden 

te voorkomen mijnheer, zou ik het maar 

snel terug inladen. Het is hier geen 

zandstortplaats voor particulieren.” Braaf 

werden onder toeziend oog van de  

 

hermandad de zakken weer gevuld en 

ingeladen. Bij het wegrijden bleek dat 

de auto te zwaar geladen was en vast 

kwam te zitten in de modder. Wat nu? 

Na raadgevingen van de agent en de 

daaropvolgende pogingen zakte de 

auto alleen maar dieper in de modderi-

ge ondergrond.  

Vervelend mijnheer, maar we helpen wel 

even. Als u dadelijk flink gas geeft, zul-

len wij de wagen duwen. Wij roepen wel 

als we er klaar voor staan.  

Op het moment dat er werd geroepen 

van “Yes” gaf de bestuurder vol gas. De 

modder spoot een eind weg, gaf daar-

mee de politiewagen een modderbad 

maar ook de behulpzame agenten ble-

ven niet moddervrij. Het was gelukt, de 

auto stond op het droge. Na een be-

dankje aan de agenten voor hun hulp 

stapten zij in de patrouillewagen niet 

zonder hem te waarschuwen: “Laat het 

niet meer gebeuren mijnheer, want dan 

gaat het centjes kosten.” En weg waren 

zij. 

Thuisgekomen werd om het hele verhaal 

hartelijk gelachen Samen haalden zij de 

zakken zand uit de auto en stortten die 

uit in het gat in de tuin. Veel hielp het 

niet. 

Rond acht uur ’s avonds werd er aange-

beld en stond de buurman voor de deur. 

Deze wilde wat vragen: “Ik heb gezien 

dat jullie vijver er uit is gegraven en dat 

gat zal wel gevuld moeten worden met 

een flinke hoeveelheid zand. Nu wil het 

geval dat mijn achterbuurman een zit-

kuil in de tuin heeft gemaakt en hij heeft 

nu een berg zand over die hij graag  
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D E  T U I N V I J V E R  

 

kwijt wil. “Kan hij jullie daar blij mee 

maken?”  

Nou graag, was het antwoord, en 

ik heb een kruiwagen dan kan ik mor-

gen de buurman verlossen van het over-

tollig zand. Nou, zei de buurman, ik ben 

ook een kruiwagen rijk en ik kom dan 

wel even helpen. We zijn tenslotte buren 

van elkaar.  

De andere dag gingen zij samen aan de 

slag en kwamen al snel terug, ieder met 

een volle kruiwagen. Als eerste kiepte de 

bewoner behendig de kruiwagen leeg in 

de kuil. De buurman die minder bedre-

ven was, kiepte de kruiwagen onhandig 

leeg, verloor het evenwicht en verdween 

mee in de modderige kuil. Bij het uitko-

men zakte hij tot zijn knieën in de blub-

ber en uit pure balorigheid liet hij zich 

plat in de modder vallen. Bij de twee 

echtgenotes die het tafereel gade had-

den geslagen, liepen de tranen van het 

lachen over de wangen en ook de man-

nen lagen krom van het lachen. Met de 

tuinslang werd de buurman schoonge-

spoten en na thuis droge kleding aange-

daan te hebben werd het karwei op 

“deskundige” wijze afgerond. Dat na het 

karwei nog lang nagepraat is op het 

terras bij een pilsje en een wijntje be-

hoeft geen betoog. 

Antoon Dirven 
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W E R K G R O E P  J E U G D  B O E I M E E R  
Reineke van Hese 

De afgelopen maanden is de WERK-

GROEP Jeugd Boeimeer druk bezig ge-

weest met het verzinnen en organiseren 

van leuke corona-proof activiteiten in de 

wijk. Een uitdaging die om creativiteit en 

flexibiliteit vroeg. We kijken terug op 

twee geslaagde activiteiten! 

 

Op de online kerst-bingo werd zo en-

thousiast ingeschreven dat we de bingo 

hebben verdeeld in drie groepen. Er 

werd door alle kinderen druk gestreept 

en gestempeld. Een online dansje kon 

natuurlijk niet ontbreken! De prijzen 

vlogen de deur uit en werden door vro-

lijke kerstmannen en -vrouwen op de 

fiets bij de winnaars bezorgd. Via deze 

weg nogmaals grote dank aan alle vrij-

gevige sponsoren die dit mogelijk heb-

ben gemaakt 

 

Ook carnaval wilde de WJB niet zomaar 

voorbij laten gaan. Normaal gesproken 

is de carnavalsmiddag in de aula van de 

Petrus en Paulusschool één van de 

hoogtepunten van het jaar. Als alterna-

tief werd er een speurtocht bedacht met 

filmpjes die via QR-codes gescand kon-

den worden. Ook konden er letters ver-

zameld worden die samen een zin vorm-

den. Natuurlijk kwam de route ook langs 

de enige echte Prins Arie. We hebben 

heel wat gezinnen in een mooi carna-

valspak voorbij zien lopen! 

 

Heb jij nog een creatief coronaproof 

idee voor de WJB? Laat het ons weten! 

 

Contact 

Je kunt ons bereiken via; 

Website: www.wjb-breda.nl 

Facebook;: facebook.com/wjbbreda 

Nextdoor: via evenementen en berich-

ten 

E-mail: info@wjb-breda.nl 

W i j k k r a n t  B o e i m e e r  

about:blank
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 Stoffering Interieur Onderhoud 

VOOR WONING-EN PROJECTSTOFFERING 

Ron Poortman 

TAPIJT 

MARMOLEUM 

PVC VLOEREN 

VINYL VLOEREN 

LAMINAAT 

GORDIJNEN 

ROLGORDIJNEN 

VOUWGORDIJNEN 

PLISSE & DUETTE 

VERTICALE JALOEZIEEN 

HOUTEN JALOEZIEEN 

HORIZONTALE JALOEZIEEN 

 

ORANJEBOOMSTRAAT 317 

4812 EG BREDA 

TEL: 076-5297314          

www.poortmanstoffering.nl 
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Bram Heringa  

N I E U W S  V A N  H E T  M O N D I A A L  C E N T R U M  

Er ligt veel stil in deze tijd. Maar dat 

betekent niet dat er niets gebeurt in het 

MCB. Na een periode van wennen en 

van dag tot dag leven kwam er wat rust 

in het bestaan en ook gelegenheid om 

ons voor te breiden op de tijd na de 

crisis.  

Intussen is er veel om blij mee te zijn. 

Ten eerste: niemand van onze bewoners 

is besmet geraakt met het virus. Wel is 

een enkeling in zijn kamer in quarantai-

ne geweest, en dat werd heel goed op-

gelost. De huisgenoten kookten, ze zet-

ten het eten voor de deur op de gang 

en haalden de spullen later op. Het doet 

goed te zien hoe mensen voor elkaar 

verantwoordelijkheid nemen.  

Vervolgens: sommige mensen hebben 

een heel simpel beeld van het bestaan 

van een asielzoeker: je mag blijven of je 

gaat terug. Zo eenvoudig is het niet.  Je 

kunt in beroep gaan tegen een afwijzing 

door de IND. Dan begint een vaak lange 

weg, voor een deel veroorzaakt door de 

enorme achterstanden bij de IND, en 

trage procedures. Aan het eind van die 

weg kan alsnog een verblijfsvergunning 

gloren.  

Verblijfsvergunning  

Een paar cijfers over het jaar 2020: aan 

het begin van het jaar waren er twaalf 

bewoners en aan het einde eveneens. 

Tussentijds vertrokken elf bewoners, 

daarvan kregen drie een verblijfsvergun-

ning, drie vertrokken met onbekende 

bestemming (MOB), drie bewoners ver-

trokken om een hernieuwde aanvraag in 

te dienen, één bewoner kwam uit een 

AZC en ging weer terug naar dat AZC en 

één bewoner ging vrijwillig terug naar 

zijn land van herkomst. Een heel gevari-

eerd patroon dus. Enkelen kwamen én 

gingen in de loop van het jaar. Er zijn 

ook bewoners die het hele jaar bleven. 

En we werden ook verblijd met het be-

richt dat een bewoonster die eerder bij 

ons was, nu een verblijfsvergunning 

kreeg.  Dat komt mede doordat er veel 

stillag vanwege corona. Rechtbanken en 

IND werkten op een heel laag pitje, 

waardoor procedures lang duren. Het is 

schrijnend dat onze overheid mensen 

hier laat zijn maar dat ze intussen niets 

mogen: geen werk, geen scholing, geen 

verzekering. Gelukkig gaan veel mensen 

soepel om met deze regels. Zelfs de 

Gemeente Breda vindt terecht dat je 

beter opvang kunt bieden dan mensen 

veroordelen tot op straat leven.  Trou-

wens: gelukkig hebben we ook een aan-

tal vakkundige en gedreven vrijwilligers, 

die met veel inzet begeleiding bieden en 

hulp zoeken. Zo bleek de parochie van 

Zundert heel belangrijk. 

Plannen 

Ook anderen zitten niet stil. Van een 

fysiotherapiepraktijk kregen we vier fit-

nesstoestellen. Daar zijn we erg blij mee. 

Ze hebben in de kelder een goede 

plaats gevonden.  

De verbouwing is nu bijna klaar. De gro-

te dingen zijn gebeurd: isolatie, de 

brandveiligheid is up to date, aannemer 

Winters plaatste als cadeau een schei-

dingswand zodat we meer ruimten goed 

kunnen gebruiken. Er zijn lesplaatsen 

ingericht op de bovenste verdieping. Er 

is heel veel geverfd. Er zijn plannen voor 

nog een keuken. Als de crisis voorbij is 

en we niet meer beperkt zijn in onze 

mogelijkheden, kan er weer van alles 

van start gaan.  

Intussen ging de inloop op woensdag 

en vrijdag morgen zoveel mogelijk door. 

Wel met de voorwaarde: opgave vooraf 

en op anderhalve meter afstand. Zo 

kunnen we in elk geval mensen die het 

hard nodig hebben gezelligheid en aan-

spraak bieden. 

Ook ander werk ging door. Het nieuwe 

bestuur van de Wijkraad Boeimeer zocht 

contact met het MCB. We hebben ge-

sprekken om uit te zoeken hoe het MCB 

meer voor de wijk kan betekenen en 

andersom: de wijk voor het MCB. Intus-

sen zijn we nu zeven jaar geleden be-

gonnen en hoort het MCB echt in Boei-

meer thuis.  

Maatjesproject 

Samen met de gemeente Breda en 

Vluchtelingenwerk gaat in maart een 

nieuw maatjesproject van start. Hiermee 

willen we vrouwelijke statushouders 

helpen op weg naar meer zelfstandig-

heid. Het is namelijk gebleken dat vrou-

wen minder makkelijk inburgeren in 

Nederland dan mannen. Extra aandacht 

is dus nodig. Vind je het leuk om daar 

als vrijwilliger een bijdrage aan te leve-

ren? Meld je dan aan door een mail te 

sturen naar  

plusproject@mondiaalcentrumbreda.nl. 

Misschien kunnen we uitgroeien naar 

een soort buurthuisfunctie. We zijn blij 

met veel hulp, maar we hebben nooit te 

veel vrijwilligers. Wil je meer weten?  Kijk 

dan op onze website, 

www.mondiaalcentrumbreda.nl   

 

Een hartelijke groet uit het MCB 

Bram Heringa  

mailto:plusproject@mondiaalcentrumbreda.nl
http://www.mondiaalcentrumbreda.nl
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voor is, kan therapie zich ook richten op 

het bevorderen van de ademhaling. Het 

is erg belangrijk dat je begrijpt wat voor 

impact het coronavirus op jouw menta-

le en fysieke gezondheid heeft (gehad) 

en hoe je hier het beste mee om kan 

gaan. Wij proberen je hierbij te begelei-

den. 

 

Vergoeding 

Mensen die na een doorgemaakte CO-

VID-19 besmetting milde of ernstige 

klachten of beperkingen ervaren kun-

nen in aanmerking komen voor de ver-

goeding van paramedische herstelzorg 

uit de basisverzekering. De huisarts of 

medisch specialist bepaalt op grond 

van de klachten of en welke zorg nodig 

is. Het is niet noodzakelijk dat iemand 

positief is getest op het coronavirus. 

Het is ook niet noodzakelijk dat iemand 

opgenomen is geweest in het zieken-

C O V I D - 1 9  G E H A D ?  K O M  D A N  N U  R E V A L I D E R E N  B I J  B R E D A  W E S T  

F Y S I O T H E R A P I E  E N  W O R D  W E E R  S N E L  D E  O U D E !  

COVID-19 gehad? Kom dan nu revalide-

ren bij Breda West Fysiotherapie en word 

weer snel de oude! 

Breda West Paramedisch Centrum biedt 

sinds een aantal maanden een 

behandeltraject aan. Dit traject is speci-

fiek ontwikkeld voor patiënten die na 

een besmetting met het coronavirus 

thuis in quarantaine hebben gezeten, uit 

het ziekenhuis of van de intensive care 

komen. In samenwerking met het net-

werk Beweego is een revalidatiepro-

gramma ontwikkeld. Het team van Be-

weego bestaat uit onder andere een 

andere een (psychosomatisch) fysiothe-

rapeut, ergotherapeut, diëtist en leefstijl-

coach. 

 

Fysiotherapie 

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol 

spelen in het herstel van patiënten die 

na COVID-19 blijvende beperkingen on-

dervinden in het bewegend functione-

ren. Dit betreft specifiek patiënten die 

een verlaagde fysieke capaciteit en/of 

verlaagde fysieke activiteit ervaren. 

Het coronavirus kan namelijk een grote 

impact hebben op jouw conditie en 

kracht. Ook klachten als vermoeidheid, 

kortademigheid en benauwdheid kunnen 

na het coronavirus nog lang aanhouden. 

Bij de behandeling staan de hulpvraag 

van de patiënt en de ervaren beperkin-

gen in het fysiek functioneren altijd cen-

traal! De therapie richt zich op het be-

vorderen van ADL-activiteiten, spier-

kracht, uithoudingsvermogen, balans en 

ontspanning. Indien hier een indicatie 

huis. De medisch specialist of huisarts 

stelt vast of er waarschijnlijk sprake is 

geweest van COVID-19 en of de patiënt 

deze zorg moet krijgen. 

De behandelingen worden vergoed 

vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het 

eigen risico. Het verschilt per patiënt 

hoeveel zorg er nodig is. Sommige pati-

ënten hebben aan enkele ondersteu-

nende behandelsessies voldoende. An-

dere patiënten hebben een behandel-

programma van enkele maanden nodig. 

De maximale periode van behandeling 

is 6 maanden. Er is wel een maximum 

gesteld aan het aantal behandelingen 

waarvoor vergoeding geldt: 

- Fysiotherapie of oefentherapie: maxi-

maal 50 behandelingen. 

- Ergotherapie: maximaal 10 uur. 

- Diëtetiek: maximaal 7 uur. 

- Logopedie: geen maximum. 

- Een medisch specialist kan de vergoe-

ding 1 keer verlengen met 6 maanden 

als hij of zij dit nodig acht. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om op je 

aanvullende verzekering of particulier te 

komen revalideren. 

 

Bron: Zorginstituut Nederland, Parame-

dische herstelzorg na COVID-19. 

 

Interesse in dit COVID-19 revalidatietra-

ject? Kijk eens op www.bredawest.nl of 

neem telefonisch contact op via 076 

522 53 78 en word weer fit onder 

begeleiding van een speciaal voor dit 

programma gecertificeerd fysiothera-

peut. 
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José Kuijken 

K A T T E N  V E R S U S  V O G E L S  

Opeens lopen er twee jonge katjes door 

onze straat, aanvankelijk aangelijnd, 

maar alras lopen ze los. De schrik slaat 

me om ‘t lijf. 

 

Je moet weten dat onze buurt in Boei-

meer is vergeven van groen, gras, bo-

men, heesters, bloeiende grasranden in 

voorjaar en zomer. En laten we het wa-

ter van de Mark niet vergeten! Het is 

aangenaam wonen in dit deel van Breda 

en reuze aantrekkelijk, ook voor nieuwe 

bewoners. 

Al dit groen is ook aantrekkelijk voor het 

dierenleven, zoals vogels, egels en kik-

kers. De laatste jaren heb ik mij verdiept 

in deze rijkdom. En ik heb gemerkt dat 

dit deel ook graag door deze dieren 

bewoond wordt. Diverse vogels vinden 

hier in de buurt en in onze tuinen een 

onderkomen en bouwen hier hun nes-

ten, zoals de grote bonte specht, de 

roodborst, koolmees, pimpelmees, vink, 

merel, groenling, heggenmus en winter-

koning. De laatste jaren zijn ook de 

boomklever en de boomkruiper graag 

geziene gasten. Maar ook de zwartkop 

en de tjiftjaf die helemaal uit Afrika ko-

men gevlogen, vertoeven hier. De bosuil 

horen we in de nachtelijke uren en ik 

heb hem al eens aangetroffen in een 

van de eiken die onze buurt rijk is. Maar 

ik moet de watervogels, die hier hun 

plek in ‘t water vinden, zoals de wilde 

eend, de futen, de meerkoeten de wa-

terhoentjes en de ijsvogel natuurlijk niet 

vergeten. 

Met name de zangvogels kunnen hier 

nestelen vanwege de groene omgeving 

en ook dankzij de mensen die deze vo-

gels nestgelegenheid bieden. Veel men-

sen hebben hun tuin zo ingericht dat al 

die vogels hier graag vertoeven, in een 

natuurvriendelijke en vogelvriendelijke 

tuin met bessen dragende heesters, 

bomen en waterschalen om in te kun-

nen badderen. 

 

En dan zijn daar nu opeens een paar 

katten die sommige bewoners in onze 

straat al de stuipen op het lijf jagen en 

het dierenleven in onze buurt en tuinen 

verstoren.  

Ik maak me zorgen over alle vogels die 

met veel inspanning straks hun jongen 

proberen groot te brengen, ook de vo-

gels die ‘n verre reis uit Afrika achter de 

rug hebben . Want katten doen niets 

liever dan deze jongen en hun ouders 

bejagen, dan wel om zeep helpen. 

Eigenaren van katten zouden dit kunnen 

voorkomen door de katten in hun eigen 

huis en tuin een onderkomen te bieden. 

(een tip: de kat binnenhouden als de 

jonge vogels uitvliegen en ‘s nachts al-

tijd binnenhouden). Op die manier zou-

den we verstoring van het vogelleven in 

onze tuinen kunnen voorkomen. Samen 

opkomen voor het in stand houden van 

de natuurlijke leefomgeving van Boei-

meer en voor het welzijn van vogels zou 

ook de onderlinge verstandhouding van 

buren in onze mooie wijk kunnen bevor-

deren. 

Laten we hopen dat we straks allemaal 

weer kunnen genieten van de rijke en 

gevarieerde vogelzang die elk voorjaar 

en zomer weer te horen is. 

 

 

Fijne  

Paasdagen 

Foto: Bjorn Sprenkels 
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V I J F J A R I G  J U B I L E U M  ‘ D E  L I C H T B O E I ’  

Dit jaar hopen we samen met de buurt-

bewoners uit Boeimeer stil te staan bij 

het vijfjarig jubileum van het inloopcen-

trum ‘De Lichtboei’. Vanwege de huidige 

omstandigheden is nog niet bekend 

wanneer en hoe dat kan plaatsvinden. 

Zodra er meer concreet is, maken we dit 

bekend via de website, lokale media en 

een flyer. 

 

Start 

Mogelijk herinnert u zich nog de aanlei-

ding, opstart en opening van het inloop-

centrum aan de Vriesdongen 1 te Breda. 

Inmiddels worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. 

In september 1970 is het (kerk)gebouw 

in gebruik genomen door de  ruim hon-

derd leden tellende Gereformeerde Ge-

meente van Breda. Er waren destijds 

veel jonge gezinnen. De diensten wer-

den bezocht door werknemers van de 

suikerfabriek CSM, militairen, verpleeg-

kundigen en schippers. Ook was er spra-

ke van een verenigingsleven van jong en 

oud. Door het afnemend aantal leden is 

de kerkelijke gemeente in augustus 

2015 opgeheven en overgegaan in een 

evangelisatieproject in de vorm van een 

inloopcentrum voor Boeimeer. Na een 

voorbereiding en aanpassingen van het 

interieur door vaklui uit de achterban, 

konden door een groep van  bijna dertig 

vrijwilligers uit de regio vanaf eind janu-

ari 2016 elke dinsdagmorgen en zater-

dagmorgen de deuren open gezet wor-

den voor de belangstellende buurtbe-

woners.  

Zaterdag 16 april 2016, de dag van de 

‘officiële’ opening, was een bijzondere 

dag voor de ‘Stichting Evangelisatie 

Breda classis Dordrecht’. Velen vanuit de 

achterban en genodigden uit Breda en 

omstreken waren gekomen om met 

elkaar stil te staan  bij het feit dat na een 

periode van voorbereidingen er nu een 

Inloopcentrum gerealiseerd kon worden 

in Boeimeer. Door verschillende perso-

nen werden op deze zaterdagmiddag 

toespraken gehouden en na de ope-

ningshandeling was er een moment van 

ontmoeting met een hapje en een 

drankje. 

Ter verfraaiing van de zaal werd op 

deze middag door de vrijwilligers een 

schilderij aangeboden. 

Een ieder, jong en oud, is nog steeds 

hartelijk welkom tijdens de opening-

stelling om onder het genot van een 

gratis kopje koffie, thee of limonade dit 

schilderij te bekijken en uitleg te vra-

gen over het uitgebeelde tafereel. Het 

inloopcentrum is bedoeld om als ont-

moetingsplaats te fungeren. De vrijwil-

ligers staan u graag te woord en hebben 

een luisterend oor.  

 

Open huis 

Zaterdag 23 april 2016 zijn er tijdens het 

‘Open Huis’ ongeveer 75 bezoekers/

echtparen afgekomen op de uitnodiging 

in de vorm van een flyer, die verspreid 

was in Boeimeer, een gedeelte van Rui-

tersbos en Heuvel. De woningen binnen 

een ruime straal rondom  het inloopcen-

trum ‘De Lichtboei’ werden zelfs op 

Marien Nijsse 
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woensdag door de vrijwilligers verrast 

met een plantje. 

In de daarop gevolgde periode zijn er 

verschillende activiteiten, naast de in-

loopmorgens (dinsdag- en zaterdag-

morgen) bijgekomen. Periodiek worden 

er (korte) Bijbelcursussen gegeven, iede-

re 2
e
 donderdag van de maand is er een 

Themamorgen met een lunch, op de 1e 

en 3e woensdag van de maand wordt er 

een ‘Gesprek rondom de Bijbel’ gehou-

den, elke 1e en 3e zondagmorgen is er 

een korte samenkomst waarin een me-

ditatie, gebed en samenzang onderde-

len zijn. Daarnaast zijn er rondom de 

christelijke feestdagen (muzikale en/of 

meditatieve) bijeenkomsten. In de ko-

mende periode, als de huidige corona-

maatregelen niet meer toegepast hoe-

ven te worden, willen we de activiteiten 

weer voortzetten en het liefst wat gaan 

uitbreiden. 

 

Kennis maken 

De georganiseerde activiteiten, waaron-

der ook de ‘Open dagen’, zijn een 

mooie gelegenheid om kennis te maken 

met het jubilerende inloopcentrum. Met 

verschillende buurtbewoners en mensen 

van buiten Boeimeer hebben we in de 

achterliggende periode kennis gemaakt. 

Mogelijk kent u alleen nog de buiten-

kant van het gebouw, maar bent u nog 

nooit binnen geweest. U/jij bent tijdens 

de openstelling altijd van harte welkom.  

Meer informatie is te vinden op 

www.inloopdelichtboei.nl. 

http://www.inloopdelichtboei.nl
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B I J Z O N D E R E  T I J D E N  

Dat COVID-19 iedereen bezig houdt is 

niet verwonderlijk. Normaal gaan we 

meerdere keren per jaar naar Aeneas. 

Dan laten we enkele leerlingen iets 

schrijven en plaatsen we dat in de wijk-

krant. Helaas zit een bezoek er momen-

teel niet in, al houden we zoveel moge-

lijk contact met elkaar. 

In januari waren we de tweede week na 

de kerstvakantie open. Helaas moesten 

we na anderhalve week de deuren slui-

ten, omdat de politiek het nog niet aan-

durfde om de scholen te openen. De 

eerste schooldag die volgde was een 

beproeving. Een flink pak sneeuw.  

Nederland was in één nacht helemaal 

omgetoverd in een wintersprookje. Niet 

voor iedereen fijn. Maar wel een mooie 

afwisseling tussen al het COVID-19-

nieuws. Aan het einde van de eerste 

schoolweek was het carnaval. Dit jaar 

geen hossen in de grote hal, maar veel 

spelletjes, modeshow en raden wie The 

Masked Singers zijn. Een hele leuke 

vondst om carnaval en muziek met el-

kaar te verbinden. Na de carnavalsva-

kantie staan de verkeersweken op het 

programma. Daarover schrijven we de 

volgende keer.  

Martin Heeffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ach, had ik maar wat fantasie 

dan zweefde ik langs blauwe lucht 

onderdoor de regenboog 

soms heel laag, dan weer hoog 

 

dan dwaalde ik door zandwoestijn 

op zoek naar een oase 

om even uit te blazen 

 

dan was ik ballerina 

bij het Nationaal Ballet, danste ik 

een relevé en sierlijke pirouette 

dan was ik de koningin 

van een landje aan de zee 

waar de mensen wonen 

in pais en in vree 

waar men reikt elkaar de hand 

zonder verschil in rang of stand 

waar bestaat geen haat en nijd 

angst voor de toekomst, eenzaamheid 

 

helaas, dit blijft een utopie 

want ik heb geen fantasie… 

F A N T A S I E  

Bep van Nieuwburg 
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uitgewist door sloop, verbouwing en 

modernisering. Als daarbij ook kunst-

werken dreigen te sneuvelen, komt Ge-

rard in actie. “Ga zuinig om met je 

kunst” is zijn motto. Hij is actief binnen 

de Erfgoedvereniging Heemschut, ge-

vestigd in Amsterdam.   

 

Glasmozaïek 

Lang is de lijst van werken die dankzij 

zijn bemoeienissen een andere bestem-

ming hebben gekregen. Bekend voor 

ons is De levensboom van Fons Neijens 

die ooit aan de voorgevel van de huis-

houdschool aan de Dr. Struyckenstraat 

hing en nu de kopgevel van een appar-

tementencomplex aan de Magelhaen-

straat siert. Gerard: “Uit dezelfde school 

komt een glasmozaïek van Piet Buijs dat 

nu te vinden is in het gebouw van kin-

deropvang Kober aan het Mgr. Nolens-

plein. Oud-leerlingen van de Rijksscho-

lengemeenschap in de Nassaustraat 

herinneren zich misschien nog het reliëf 

van Hugo Brouwer bij de ingang van de 

school. Dat heeft een plekje gevonden 

in de nieuwbouw van Graaf Engelbrecht 

in de Haagse Beemden.” Nog bekender 

zijn misschien wel de twee kiosken op 

de perrons van het station in Breda van 

Peter Struycken met hun kenmerkende 

tegelpatronen. Het is te danken aan het 

volhouden van Gerard en Peter Struyc-

ken zelf (inmiddels in de 80) dat ze daar 

nog steeds staan; denk dus maar aan 

hen wanneer je weer een kopje koffie 

koopt voordat je de trein instapt! 

 

Weesbeelden 

Inmiddels is de gemeente Breda ook 

wel doordrongen van het belang 

van kunst in de openbare ruimte. Er 

is een inventarisatie gemaakt van 

alle kunstwerken en dat heeft gere-

sulteerd in twee kloeke rapporten 

(een over religieuze en een over niet

-religieuze kunst). Verder heeft de 

gemeente meegewerkt aan het 

plaatsen van drie kunstwerken in het 

Boeimeerpark langs de Mark in mei 

2019. De Werkende man is er daar 

één van. Dit zijn zogenaamde wees-

beelden die niet meer pasten op 

hun oorspronkelijke plaats binnen 

de gemeente. In de wijkkrant is daar 
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toen aandacht aan besteed. De rol van 

Gerard van den Berg als “horzel van de 

gemeente” mag daarbij niet onderschat 

worden. Wat hem betreft komen in het 

Boeimeerpark nog meer kunstwerken, 

zodat het een echte kunstroute wordt. 

 

De Nederlandsche Bank  

Maar niet alleen in Breda is Gerard ac-

tief. Een groot betontegelreliëf van Ad 

Dekkers waar een school in Gouda vanaf 

wilde, heeft een prachtige nieuwe be-

stemming gevonden in de Mies Ruys-

tuin bij de voormalige weverij De Ploeg 

in Bergeijk. Op dit moment lopen er 

projecten om het hekwerk rondom De 

Nederlandsche Bank in Amsterdam 

(voorzien van golvende kleurpatronen 

door Peter Struycken) elders onder te 

brengen en om een nieuwe functie te 

vinden voor het brugwachtershuisje van 

de Merwedebrug bij Gorinchem (binnen 

een aantal jaren wordt de brug vervan-

gen). Een pareltje van wederopbouw-

vormgeving; werp daar maar eens een 

blik op, komende van Utrecht aan je 

rechterkant. 

 

Gouden K 

Alle inspanningen van Gerard zijn gezien 

en niet onopgemerkt gebleven. In okto-

ber 2020 heeft hij de Gouden K gekre-

gen, een erespeld van de landelijke 

Stichting Kunstweek, op voordracht van 

de wethouder van cultuur van Breda, 

Marianne de Bie. Zij roemde daarbij zijn 

bevlogen en onvermoeibare inzet voor 

kunst in de openbare ruimte en de kwa-

liteit van de stad. 

 

Na ons gesprek loop ik buiten nog even 

langs de werkende man van graniet en 

denk terug aan de werkende man van 

vlees en bloed binnen. Ja, eenmaal ge-

grepen door kunst, dan houdt dat nooit 

meer op …  

 

I N  G E S P R E K  M E T  G E R A R D  V A N  D E N  B E R G  

Een horzel met een gouden K 

 

Buiten, langs de oever van de Mark, 

zien we het beeld De werkende man 

van kunstenaar Kees Buckens, binnen 

praten we over beelden, kunst en kun-

stenaars. Want praten met Gerard van 

den Berg betekent praten over zijn 

passie, kunst; want zoals hij zegt 

“eenmaal kunst in je leven, dan houdt 

dat nooit meer op!” 

 

Gerard en zijn vrouw wonen sinds 2016 

in Boeimeer. Daarvoor woonden ze aan 

de Ginnekenweg waar hij zijn bureau 

als interieurarchitect had. In dat pand 

heeft hij een aantal jaren ook een gale-

rie gehad waar hij vooral jonge aan-

stormende talenten een kans wilde 

geven hun werk te presenteren. Zijn 

opleiding heeft Gerard genoten op Sint 

Joost, waar hij zich specialiseerde in 

interieurarchitectuur. 

 

Ga zuinig om met je kunst 

In de loop van de tijd kreeg hij steeds 

meer belangstelling voor kunst in de 

openbare ruimte: op straat, in scholen, 

kerken, gemeentehuizen, ziekenhuizen, 

stations, etc. Waarbij hij vooral geïnte-

resseerd raakte in de periode van we-

deropbouw, de jaren vijftig en zestig en 

de daarop volgende kunst van de geo-

metrisch abstracten. De sporen van 

deze tijd zijn overal om ons heen te 

vinden (Boeimeer is toen gebouwd), 

maar dreigen ook overal te worden 
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Mardy Thomassen 

Hé kennen jullie Bo al? 

In het prentenboek “ Ik ben Bo” kunnen jullie lezen dat Bo een klein zwart 

wit katertje is die houdt van spelen en leuke dingen doen. 

Hij heeft een stukje uit zijn oor en denkt dat hij daardoor anders is als de 

andere dieren om hem heen. Gelukkig vertelt Nanda zijn allerbeste katten-

vriendinnetje dat hij juist heel goed is zoals hij is. 

Wat kan jij allemaal wel niet? 

Kun je….kruipen, lopen, dromen, fietsen, eten, slapen, plassen, denken, spe-

len, drinken, grapjes maken, lachen, tekenen, huilen, lezen, rekenen, sprin-

gen, boos zijn, praten, klimmen, poepen, roepen,  je wassen, je kleertjes aan-

doen en nog veel meer? 

Wauw wat knap joh! 

Eens kijken wat Bo vandaag gaat doen?  

Ah hij gaat z’n vriendje Doeke helpen, Doeke heeft hem verteld dat hij als-

maar denkt aan vervelende dingen en dat hij die niet uit zijn koppie krijgt, 

hij wordt er helemaal naar van in zijn buikje. 

 

 

Bo heeft 2 leuke ideetjes die ze samen gaan doen zodat Doeke wat rustiger in 

zijn koppie wordt. 

1. Span elke spier aan (arm, hand, been, voet, buik, bil etc.) en laat weer los, 

zo leer je te voelen waar je je gespannen voelt en hoe je het weer los kunt 

laten. 

2. Ze gaan samen bellenblazen, bellen vangen, bellen achterna zitten en 

daarna bedenken ze wat ze weg willen blazen bij het bellenblazen………..

(blaas alle vervelende dingen maar weg) 

  

Zo daar wordt Doeke een stuk rustiger van. Zullen we dan nu samen                

nog een leuk spelletje binnen gaan doen, vraagt Bo. Kun jij net als Bo en Doeke 

de verschillen vinden? 

 

 

 

 

 

Kun je de 7 verschillen vinden bij de Paastekeningen? (bron:computermeesterbe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E R H A L E N  V A N  B O  
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Paul de Kort 

H E T  B A N K J E  V A N  M E G A N  

Het bestuur van de Wijkraad Boeimeer 

heeft, samen met haar leden, het initia-

tief genomen om een bank te gaan 

plaatsen bij het voetbalveldje aan de 

Langendijk ter nagedachtenis aan Me-

gan, die in 2019 het leven liet op 15 

jarige leeftijd na een gewelddadig inci-

dent. De reden van het ontstane idee is 

dat we niet willen vergeten, wegvegen 

of zomaar een bladzijde omslaan. 

Naast het diepe leed wat haar ouders, 

familieleden en vriendinnen hebben 

meegemaakt, is het ook een blijvend 

litteken gebleken bij omwonenden en 

verdere buurtbewoners. 

Allereerst werd contact opgenomen met 

de Gemeente of hiervoor een mogelijk-

heid was en of er bezwaren zouden kun-

nen zijn. 

We kregen volop steun. Vervolgens 

hebben we Burgemeester Depla bena-

derd om via derden de ouders van 

Megan te informeren over dit plan. 

Haar ouders vonden en vinden dit een 

dierbaar en geroerd initiatief. 

De keuze voor de plaatsing bij het voet-

balveldje is gedaan, omdat Megan daar 

vlakbij woonde en de jeugd van Boei-

meer vooral druk gebruik maakt van dit 

veld. Voor leeftijdgenoten en vriendin-

nen van Megan kan dit eventueel een 

mooie herdenkingsplaats worden. 

De verwachting is dat op zaterdag 24 

april a.s. het bankje van Megan officieel 

wordt geplaatst. Dit is afhankelijk van de 

levering van de bank, maar ook de om-

standigheden rondom Covid-19 die dan 

van toepassing kunnen zijn. 

Via de plaatselijke pers houden we u op 

de hoogte. De bewoners die vlakbij wo-

nen krijgen nog een persoonlijke uitno-

diging via de brievenbus. 

BREDASE BOMEN 
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Wijkraad informatie                      

 

 

 

Telefoon                                          

06– 83580083  

        

                                                                     

Website                                         

www.wijkraadboeimeer.nl  

 

 

E mail                                                    

info@wijkraadboeimeer.nl 

 

 

 

Facebook 

www.facebook.com/wijkraadboei-

meer  

 

 

Twitter                             

www.twitter.com/wrboeimeer 

  

 
                              

 

Volgende vergaderingen van de  

wijkraad in 2021:   

 

• Dinsdag 18 mei * 

• Dinsdag  24 augustus * 

• Dinsdag 26 oktober * 

• Dinsdag 14 december * 
 

* Deze data zijn nog onder voorbe-
houd 

Plaats:  Mondiaal Centrum Breda 

Roland Holststraat 71  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur. 

Vergaderingen zijn openbaar;  

Graag even melden als u wilt  komen                                 

tel.  06-83580083 of mail naar  

info@wijkraadboeimeer.nl 

We hebben dan een stoel en koffie 

voor u. 

 

 

 

Wijkkrant Boeimeer          

Oplage 2500        

Redactieadres:                                        

Constantijnstraat 15 

4811 PT BREDA 

Kopij inzenden: 

wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl 

Deadlines 2021:  

 

• 15 mei 

• 15 augustus 

• 15 november 

Adverteren in de krant? 

Mail naar                                            

wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl 

wij zenden u de tarieven! 

Handige nummers 

 

 

Alarmnummer 

(als elke seconde telt) 

112 

Ook voor Politie 

112 daar vang je boeven mee 

 

Wijkagent 

Frank Mathon 

0900-8844 

06 10 95 82 17 

 

Aangifte digitaal 

https://aangifte.politie.nl/e-aangifte/ 

 

Meldpunt Gemeente 

http://www.breda.nl/product/meld

ingsformulier-openbare-ruimte 

Gemeente Breda 

voor alle diensten 

14 076 

 

Zorg voor elkaar  

Voor alle Wmo-hulp en zorg bel: 

076-5251515 
 

 

 

 

frank.mathon@politie.nl  

team-weerijs@mw-brabant.politie.nl  

www.twitter.com/waBredaBoeimeer 

mailto:team-weerijs@mw-brabant.politie.nl
http://www.twitter.com/wa_bredazw01


 

 


