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

een duistere doos.  

Als u dit leest, loopt de herfst op zijn laat-
ste tenen en komt de winter eraan. Met op 
zijn beurt weer een heel scala van kleuren. 
Als u de volgende keer door Boeimeer 
loopt, let er dan eens op. Veel leesplezier. 

De straat is vol kleuren. De bladeren van 
de bomen hebben de herfst gezien en 
hebben een heel scala van kleuren gekre-
gen: bruin, bruin-rood, rood, een enkel 
blad probeert hardnekkig de oorspronke-
lijke groene kleur te behouden, maar het is 
een strijd die het gaat verliezen. De boom-
stammen zijn wat flets geworden, het 
sprankelende van de lente en de zomer is 
verdwenen. En het gras lijkt ook doffer 
geworden. De natuur weet wanneer de 
zomer voorbij is en de herfst al de nade-
rende winter aankondigt.  

Maar niet alleen de natuur is vol kleuren. 
Ook de auto’s in de straat lijken de herfst 

te voelen. Veel donkere kleuren of licht 
grijs, bang om op te vallen in het grauwe 
van de herfst. Andere auto’s zijn wit zodat 
ze straks, als koning winter heeft toegesla-
gen en ons getrakteerd heeft op een dik 
pak sneeuw, niet meer zichtbaar zijn onder 
het witte, koude wintertapijt.  

Als de avond vroeg valt en het al ver voor 
zes uur donker is, krijgt de omgeving een 
totaal andere kleur. Huizen zijn donker, 
grotesk en vormen vierkante dozen. Het 
spleetje licht dat door de kieren van de 
gordijnen komt, vormt een sterk contrast 
met het donker, alsof het huis wil aange-
ven dat er leven is en dat het meer is dan 

Rich Thomassen 

Deze Wijkkrant Boeimeer wordt slechts 
vier keer per jaar verspreid. Elk kwartaal is 
er een editie en er zijn 19 geweldige vrij-
willigers die dit voor u rondbrengen. Naas-
te buren van ons allemaal dus, die geheel 
belangeloos u en ons informeren wat er 
zoal te doen is in onze mooie wijk. Gewel-
dig toch? Jazeker, maar ja, dan sta je als 
wijkkrantduwer voor de brievenbus en zie 
je stickers ‘nee=nee’, ‘ja+nee’, ‘nee+ja’, 
‘nee+nee’, ‘geen colportage’, ‘geen huis-
aan-huisbladen’, ‘ja=ja’, ‘nee+ja’ ‘wij gelo-
ven zelf’, ‘geen post die niet voor ons is’ en 
‘geen post die niet op naam staat’. Ik kan 
overigens nog wel even doorgaan. Het 
dilemma van de belangeloze bezorger is: 
doen of niet. Wij gaan er van uit dat onze 
informatie over Boeimeer ook voor u van 
belang kan en moet zijn. Ons voorstel aan 
u is: de wijkkrant wordt bij alle bewoners 
bezorgd. Mocht u toch bezwaar maken 
tegen onze, goed bedoelde, informatie 
dan kunt u dit melden door ‘n mail te stu-
ren naar wijkrant@wijkraadboeimeer.nl  

en wij zorgen ervoor dat u de wijkkrant 
niet meer ontvangt. Wij hopen overigens 
niet dat uw reactie van het niveau is van 
een “wijkbewoner”, die te kennen heeft 
gegeven dat er geen behoefte is aan infor-
matie, het slecht voor het milieu is en wij 
aan verspreiding van pulp doen. Respect-
loze diskwalificatie van wijkgenoten die 
iets voor elkaar willen, mogen en kunnen 
betekenen.  

Eind oktober 2021 stond er in de plaatselij-
ke krant een artikel over het nut en onnut 
van een wijkraad en de desinteresse van 
gemeentes. Laat duidelijk gesteld zijn: de 
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wijkraad is een onafhankelijk samenraapsel 
van wijkbewoners die alle belang hebben 
bij een goed functionerend overleg met 
gemeente. De wijkraad Boeimeer heeft 
hierover niet te klagen. Het kan altijd be-
ter, dat beseffen wij ook en het komt nogal 
eens voor dat we niet gekend zijn in plan-
nen die Boeimeer aangaat. Daar maken we 
dan ook bezwaar tegen. Ons doel is echter 
altijd het belang van alle wijkbewoners 
kenbaar te maken. De tijd zal leren of wijk-
raden in Breda nog nut hebben en desin-
teresse verder toe zal slaan.  

Dit jaar hebben we getracht ons zo veel 
mogelijk aan te passen aan de werkelijk-
heid van de dag. Geen openbare vergade-
ringen tot 19 oktober en korte (vaak tele-
fonische) bestuursvergaderingen als ze 
noodzakelijk waren. Aanpassen aan de 
noodzakelijk gestelde eisen van de over-
heid. Een mooi initiatief vond dit jaar 
plaats op zaterdag 24 april, met de onthul-
ling van het bankje van Megan. We kregen 
alle steun van iedereen die we er graag bij 
betrokken. Veel bewoners van onze wijk 
waren op deze mooie en toch trieste dag 
aanwezig. De toespraak van onze burge-
meester was kenmerkend voor het idee 
wat ooit is ontstaan. We zijn blij en een 
eigenlijk ook een beetje trots dat dit unie-
ke project is gerealiseerd. 

Op dinsdag 19 oktober vond ook de eerste 
openbare vergadering van dit jaar plaats. 
Een dertigtal aanwezigen was aanwezig. 
De gemeente gaf uitleg over diverse on-
derwerpen waaronder de rotondes aan de 
Graaf Hendrik 111 laan en de botonde bij 
de zuidelijke rondweg. Deze laatste wordt 

volgend jaar gerealiseerd en de rotondes 
staan gepland in 2024. Andere onderwer-
pen werden ook besproken, waaronder de 
parkeeroverlast in het oosten van onze 
mooie wijk, het plaatsen van nieuwe bank-
jes en de zwemperikelen aan de Mark. 
Hier komt binnenkort een vervolg op. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de notulen 
van deze avond dan kan dit via mail naar 
ons mailadres.; info@wijkraadboeimeer.nl. 
De volgende openbare vergadering stond 
gepland op dinsdag 14 december. Echter 
we hebben besloten vanwege onduidelijk-
heid over dan geldende regels hiervan af 
te zien. We houden ons strikt aan alle 
regels.  

De aftakeling en sloop van het Amphia is 
in volle gang. Volgend jaar zal dit afge-
rond zijn en wordt begonnen met het 
realiseren van een nieuw groot woonpro-
ject. We zijn vooral benieuwd hoe dit zich 
verder zal ontwikkelen en of dit zich kwali-
tatief inpast in haar mooie, direct nabije, 
omgeving. 

Het bestuur en haar leden wenst u verder 
alle goeds toe. Vooral warme, gezellige en 
hartelijke dagen rondom Kerst en een 
voorspoedig en vooral gezond jaar 2022.  

Wilt u contact met ons? Stuur een mail 
naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze 
secretaris Peter van Dijk komt gezwind 
met antwoord. 
  
Stichting Bestuur Wijkraad Boeimeer 
Namens Jeanne, José, Mariël en Peter  
Paul de Kort,  
Voorzitter  

Paul de Kort 
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Nu de dagen korter worden, halen we 
minder energie uit het daglicht. Ook 
worden onze maaltijden stiekem vaak 
wat zwaarder in de winter, oftewel, ons 
lijf heeft meer te verbranden. Allemaal 
redenen om voldoende te blijven bewe-
gen. Ondanks dat het weer soms wat 
minder uitnodigt om naar buiten te 
gaan, zou het goed zijn dit toch te blij-
ven doen en dagelijks op zijn minst een 
ommetje te maken te voet of op de 
fiets. Maar wat is nu voldoende bewe-
ging? 

De beweegrichtlijnen 

Vanuit de gezondheidsraad zijn be-
weegrichtlijnen opgesteld. Slechts 52% 
van de bevolking haalt deze richtlijnen 
(oftewel, 48% beweegt te weinig!).  

De beweegrichtlijnen voor volwassenen 
zijn: 

· 2,5 uur per week matig intensief 
bewegen 
Als je hartslag omhoog gaat ben 
je matig intensief aan het bewe-
gen, intensiever mag natuurlijk 
altijd. 

· 2x per week spier- en botverster-
kende activiteiten 
Sterke spieren maken dagelijkse 
activiteiten makkelijker. Voor-
beelden van spierversterkende 
activiteiten zijn bijvoorbeeld 
gymnastiek en fitness, maar ook 
met hardlopen, fietsen of voet-
ballen versterk je spieren. Door 
sterke botten ontstaan minder 
snel botbreuken. Botversterken-
de activiteiten kan je heel goed 
met je eigen lichaamsgewicht 
doen. Denk maar aan trampoline
- en touwtjespringen, maar ook 
met wandelen en traplopen ver-
sterk je je botten. 

· Balansoefeningen voor ouderen 
Een goede balans voorkomt dat 
je makkelijk valt. Oefeningen zijn 
bijvoorbeeld op één been staan, 
lunges doen of zittend om en om 
een been optillen. 

 Aanvullend is het advies om minder te 
zitten, liefst niet meer dan 7,5 uur per 
dag  

Boeimeer in beweging 

Bewegen is goed, meer bewegen is na-
tuurlijk nog beter. Alles telt mee voor je 
gezondheid, want tien minuten bewe-
gen, betekent tien minuten niet stil ge-
zeten. Of je nu van sporten houdt of 
helemaal niet. Of je het nu super druk 
hebt met werk en gezin of jezelf maar 
moeilijk van die bank kan krijgen. Of je 
nu een beperking hebt vanwege over-
gewicht, een medische aandoening of 
een blessure. Bewegen is voor iedereen 
mogelijk. 

 

Wees dus lief voor jezelf en blijf de ko-
mende tijd lekker bewegen. Onze 
“achtertuin” is een prachtige omgeving 
voor een wandeling of fietstochtje. En 
neem je buur ook eens mee, want sa-
men is het nog gezelliger.  

Vrolijk zijn in een gezond lijf, meer ener-
gie hebben, meer focus, betere concen-
tratie, betere nachtrust, een beter zelf-
beeld, je fit voelen. Positief je dag be-
ginnen en voldaan je dag afsluiten, elke 
dag weer. Om dit te bereiken moet je 
goed zorgen voor jezelf.  

 

Jezelf op nummer 1 

Jezelf een beetje serieus nemen dus en 
"gewoon" op de eerste plaats zet-
ten. Dat zouden we allemaal moeten 
doen. Vergelijk het maar met het vlieg-
tuig, waar je eerst je eigen masker op 
moet zetten, voordat je een ander helpt.  

Helaas is jezelf op 1 zetten voor veel van 
ons niet zo gewoon. Waarom eigenlijk 
niet? Zelf fit zijn, betekent ook meer-
waarde hebben voor de anderen om je 
heen, voor je gezin, je werk, je sociale 
leven. Je wordt er eigenlijk op alle vlak-
ken beter en leuker van als je fit bent. In 
beweging zijn is, naast voeding, slaap en 
stressreductie, één van de basis ingredi-
ënten voor een gezond en fit lichaam én 
geest. 

 

Wat als je niet genoeg beweegt… 

Als je niet genoeg beweegt, verhoog je 
de kans op hart- en vaatziekten, overge-
wicht, kanker, hoge bloeddruk, depres-
sie en blessures. Veel van deze klachten 
kunnen chronisch worden als je ze niet 
aanpakt. We begrijpen allemaal wel wat 
dit tot gevolg kan hebben. 

 

W A A R O M  J E  M E E R  Z O U  M O E T E N  B E W E G E N  

Marloes Hoefnagels  
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In een van de kleine dorpen die West 
Brabant rijk is, is sinds mensenheugenis 
een kleine winkel in woninginrichting 
gevestigd die al tientallen jaren door 
een vrouw, nu op leeftijd, wordt gerund. 
In de betrekkelijk kleine zaak is altijd het 
laatste snufje op het gebied van interi-
euraankleding te vinden. Mede door 
haar vakkundige adviezen en prettige 
persoonlijkheid heeft zij een vaste klan-
tenkring opgebouwd. Het was wel ver-
wonderlijk dat zij minder werk van haar 
uiterlijk maakte. Niet dat zij onverzorgd 
was, verre van dat, maar wel was zij ge-
kapt en gekleed alsof zij nog in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw leefde. 

Niemand die zich daar aan stoorde. 
Daarvoor was zij veel te innemend en 
gastvrij. 

 

Bert, vertegenwoordiger van een grote 
leverancier op haar vakgebied, werd bij 
zijn werkbezoeken altijd ontvangen alsof 
hij een oude kennis was. Altijd werd er 
vóór het zakendoen samen een vers 
gezet kop koffie gedronken en nieuw-
tjes uitgewisseld. Zij had echter een ge-
woonte die met verwondering en afgrij-
zen werd bekeken. 

Vóór het inschenken van de koffie wer-
den enkele kopjes van het mooiste ser-
vies uit de rijk gedecoreerde wandkast 
gehaald. Hierna nam zij deze een voor 
een in haar hand, tilde haar rok op en 
met haar onderrok maakte zij de bin-
nenkant van het kopje grondig schoon. 
Hierna werden de “schone” kopjes op 
een bijbehorend schoteltje op tafel ge-
zet en gevuld met geurige koffie. Suiker, 

melk, zilveren lepeltjes alsmede een 
schaaltje met verse sneetjes ontbijtkoek 
waren al klaargezet. Het kopje koffie 
werd daarna door Bert met tegenzin en 
lichte rillingen over de rug opgedron-
ken. Haar stereotiepe vraag of de koffie 
smaakte, kon hij alleen maar beamen 
met een “Altijd weer lekker…” Voor een 
goede klant moet je wat over hebben. 
Daarna was het altijd goed zaken doen. 
Uiteraard werd deze traditionele gang 
van zaken op de zaak verteld en daar 
met verwondering en afgrijzen aange-
hoord.  

Het was een goede gewoonte dat een-
maal per jaar de rayonchef mee op klan-
tenbezoek ging om de zakelijke banden 
eens stevig aan te halen. Dit jaar was het 
een nieuwe jonge rayonchef die van de 
gang van zaken had gehoord. De relatie 
was zeer vereerd met het hoge bezoek 
en natuurlijk bood zij als goede gast-
vrouw een vers gezet kopje koffie aan.  

“Graag mevrouw”, zei de rayonleider, “Ik 
heb al gehoord van uw lekkere koffie en 
die wil ik dan ook graag proeven.” Ja ja, 
daar kom je nog wel op terug slijmerd, 
dacht Fred. Prompt begon het vaste 
ritueel van kopjes uit de kast halen, rok 
omhoog en met haar onderrok de kop-
jes grondig oppoetsen. De rayonleider 
keek met verbazing en afkeer naar de 
voorbereidingen voor zijn zo begeerd 
bakje koffie. Hij trok een beetje bleek 
weg en keek Fred hulpeloos aan. Deze 
hoorde hem bijna denken van “Dit drink 
ik van mijn leven niet op, bah!!!!” 

Amper was de koffie ingeschonken toen 
de bel van de winkeldeur klingelde en 
een klant zich aankondigde en de win-
kelierster zich naar voren spoedde. 

Ha, dit was een prachtkans om de koffie 
weg te werken. Op de vensterbank 
stond, hoe kon het ook anders, een 
prachtige sanseveria. Met enkele snelle 
stappen was hij bij de plant en kiepte 
daar de koffie bij, juist op het moment 
dat de gastvrouw terug kwam en met 
verbazing zag wat er gebeurde. 

“Wat doe jij daar nou lelijke deugniet? Is 
dat jouw dank voor mijn lekkere koffie 
….en ook nog mijn prachtige plant die ik 

P a g i n a  7  
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van mijn man zaliger heb gekregen be-
derven. Eruit, eruit.” En met een ruk zet-
te zij de deur wagenwijd open. “Er uit en 
nooit meer er in. Begrepen”, gilde zij 
met overslaande stem. Bert zag alles 
met verbazing en ingehouden pret aan, 
snel een slok van zijn koffie nemend. 

“Met jou wil ik graag zaken doen maar 
met hem .. Neen, die deugniet komt er 
nooit meer in.” 

 

Maanden later op een verkoopbeurs 
kwam zij Bert even de hand schudden 
en de rayonchef die schichtig weg wilde 
duiken keek zij met een vernietigende 
blik aan. Met priemende vinger wees zij 
naar hem en zei zo luid dat iedereen het 
kon horen: “En jou wil ik nooit meer in 
mijn zaak zien, lelijke deugniet.” 

Bert heeft er nog menig, schoonge-
poetst, kopje koffie met ingehouden 
tegenzin gedronken en nog lange tijd 
goede zaken gedaan. 

Antoon Dirven 
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I N  G E S P R E K  M E T  J E T J E  V A N  W I J K  

Paul Teunissen 

Passie voor de piano 
 
Luisteren naar de verhalen van Jetje van 
Wijk is als luisteren naar de Branden-
burgse concerten van Bach. De muziek 
van Bach neemt je mee naar andere 
sferen en de verhalen van Jetje nemen je 
mee naar allerlei werelden: Breda, Afrika, 
Amerika en weer Breda (en dan sla ik er 
nog een paar over). De constante factor 
bij al deze reizen zijn de 88 toetsen van 
de piano. 
Op 11-jarige leeftijd is ze begonnen met 
spelen en dat is nooit meer opgehou-
den. Een vriendinnetje op de Petrus en 
Paulus had thuis een piano en daardoor 
was ze zo gefascineerd dat haar ouders 
er een voor haar gekocht hebben. Na 
het Mencia is ze naar het conservatori-
um in Rotterdam gegaan om daarna les 
te geven aan de nieuwe muziekschool in 
Oosterhout.  
 
Steinway 
En toen kon haar man Jan een baan 
krijgen als mijnbouwkundig ingenieur in 
Zambia, en wat doe je dan? “Mijn wereld 
was hier, met de muziek en de lessen, 
wat moest ik in een mijnbouwgebied in 
Zambia doen? Maar vooruit, als er een 
piano mee kon, dan zou ik me daar wel 

verder storten op stukken van Beetho-
ven en Chopin.” En een piano ging mee; 
een speciaal exemplaar dat geschikt was 
voor de tropen. In Zambia bleek het 
reuze mee te vallen. Ze speelde piano 
samen met een Engelse vriendin, gaf les 
in muziektheorie in Lusaka en maakte 
kennis met Afrikaanse muziek die veel 
raakvlakken heeft met de moderne klas-
sieke muziek van na 1900. “Ken je Philip 
Glass en Steve Reich? Prachtig zoals hun 
muziek overeenkomt met Afrikaanse 
ritmes.” 
Op een dag werd er in de stad Ndola 
een Steinway vleugel aangeboden. “Ik 
vanuit Lusaka ernaartoe. De vleugel 
bleek te staan in het restaurant van een 
hotel en zag er vreselijk uit: peuken erin, 
biervlekken erop, spinnenwebben eron-
der, slechts enkele toetsen deden het 
nog. Teleurgesteld wilde ik al weer te-
ruggaan, maar Jan stelde vast dat het 
klankbord nog goed was en dus hebben 
we hem gekocht, het was per slot van 
rekening wel een echte Steinway!” De 
vleugel is naar Nederland verscheept en 
later compleet gerestaureerd. Nu staat 
dit stukje Zambia prominent midden in 
de woonkamer van Jetje en Jan en nog 
steeds bespeelt ze dagelijks dit instru-
ment. 
 
Na Zambia kwam er een baan voor Jan 
in Minneapolis. “De tropenpiano ging 
mee en ik heb daar een master degree 
gedaan, met veel theorie en veel spelen. 
Toen we na vier jaar weer naar Neder-
land gingen, hebben we die piano daar 
verkocht.” Terug in Nederland hebben 
ze zich begin jaren ’90 weer in Boeimeer 
gevestigd: “Een fijne plek voor de kin-
deren om op te groeien.” Op de Petrus 
en Paulus heeft ze, ondersteund door 
andere moeders, jarenlang de muziek- 
en dansuitvoeringen georganiseerd.  
Ook heeft ze toen het lesgeven weer 
opgepakt. “Pianospelen is leuk, piano 
leren spelen is ook leuk, maar niet altijd. 
Het is soms ook gewoon doorzetten en 
volhouden, en dat wordt wel eens on-
derschat.”  
 

Snoepwinkel 
Naarmate de kinderen groter werden, 
kwam er meer tijd voor andere activitei-
ten. De piano is haar eerste passie, maar 
organiseren is een goede tweede; idee-
ën ontwikkelen, de juist mensen vinden, 
anderen enthousiasmeren.  
Zo waren er het Pianofestival bij Acous-
tica en het Koffiehuis Klassiek in het 
Spelletjescafé en is er nu al jaren Mu-
zieksalon Spronk. “Klassieke Muziek bij 
Muzieksalon Spronk is luisteren, kijken 
en verwonderen. De mooiste klassieke 
muziekfragmenten horen, zien en uitge-
legd krijgen”, lees ik op de website. Het 
programma met locaties en tijden is 
daar ook te vinden. Voor liefhebbers van 
klassieke muziek is het een soort snoep-
winkel met muzikale lekkernijen en voor 
anderen misschien een mooie aanlei-
ding nader kennis te maken met de vele 
kanten van deze muziek. In januari is er 
een drieluik over Brahms en ook zijn er 
in samenwerking met de Nieuwe Veste 
regelmatig bijeenkomsten over litera-
tuur en muziek. 
 
Radio Breda Nu 
Ten slotte, wat te doen op zondagoch-
tend tussen 10.00 en 11.00 uur? Wat 
denk u van radio Breda Nu, het pro-
gramma ”Klassiek in en om Breda”? Het 
wordt gepresenteerd door Jetje van Wijk 
en vier anderen. Wekelijks geven ze in-
formatie over wat er in Breda en omge-
ving te doen is op het gebied van klas-
sieke muziek, worden gasten geïnter-
viewd en is er muziek te horen. “Wel 
veel werk hoor, de voorbereiding, maar 
heel erg leuk om te doen, nu al zo’n 25 
jaar! Op zondag 19 december is het 
weer mijn beurt.”  
Jetje van Wijk, om in pianotermen te 
blijven: allegro con spirito (geestdrift), 
con brio (levendigheid) én con fuoco 
(vuur), en gelukkig nog lang niet rallen-
tando (vertragend). 
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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  

In het afgelopen najaar konden we weer 
veel activiteiten van het MCB hervatten. 
En net nu we vol plannen zitten voor het 
volgende jaar gooit het virus weer roet 
in het eten. Alle plannen zijn dus onder 
het voorbehoud van de grillige ontwik-
kelingen. Bij alles wat we hieronder aan-
kondigen, nemen we de coronaregels 
van de overheid in acht en we houden 
ons eraan.  
 
In ieder geval zullen we onszelf en de 
hele stad Breda moeten voorbereiden 
op de verkiezingen voor de gemeente-
raad in maart 2022. Het huidige College 
van B&W heeft bij zijn aantreden de 
moedige keuze gemaakt om ongedocu-
menteerde vreemdelingen een opvang 
te bieden. Het was ook een verstandige 
keuze, want ieder mens is beter af onder 
dak dan op straat. Het beleid is redelijk 
ruimhartig, maar niet vanzelfsprekend. 
Deze keuze moet wel een vervolg krij-
gen, dus we doen op alle Bredanaars 
een beroep om daar bij hun stem reke-
ning mee te houden. Te veel mensen in 
Nederland vinden het niet nodig om 
mensen op de vlucht een veilige plaats 
te bieden. Voor de verkiezingen komt er 
dan ook nog een informatie- en debat-
avond. 
 
Onze plannen 
17 februari 19.30 uur: de documentaire 

“Vallen en weer opstaan’ van Bob Entrop 
geeft een beeld van de  geschiedenis 
van de Joden in Breda.   Philip Soesan, 
oud voorziter van de joodse gemeente 
in Breda, schreef het script en zal ook 
aanwezig zijn. 
In november begonnen we met een 
serie avonden gewijd aan één land.  Vast 
onderdeel van dit programma is dat we 
luisteren naar een deskundig spreker die 
het land kent, we aan de hand van een 
film discussie hebben, kennismaken met 
literatuur, muziek en de keuken van het 
land. Sahar Jahish gaf een boeiende 
indruk van haar verbondenheid met 
haar vaderland Afghanistan en haar 
“moederland” Nederland. Voor het ko-
mende timester staat Iran in de plan-
ning.  
In voorbereiding zijn:  
· Prof. Dr. Leo Lucassen gevraagd 

over “Antisemitisch Geweld”. 
· Dr. Sjaak Koenis, politiek filosoof 

verbonden aan de Universiteit 
van Maastricht, spreekt over 
“Groeiend populisme, bronnen 
van boosheid in de politiek”. 

· Kunnen we het milieu bescher-
men in een democratisch proces?  

· Moderne vormen van slavernij. 
· Cursus Arabisch voor gevorder-

den. Nieuwe cursus begint bij 
voldoende belangstelling in ja-
nuari/februari. 

Het gebouw 
Intussen is het klooster dat we mogen 
gebruiken grotendeels up to date ge-
bracht. Er rest nog één grote klus: de 
modernisering van de grote keuken 
beneden. Een kostbare klus ook omdat 
het het beste is die meteen helemaal 
elektrisch te maken, dus zonder gas. 
Daar hebben we extra hulp bij nodig.  
 
De LVV’s 
Misschien hebt u erover gehoord: LVV 
staat voor Landelijke Voorziening 
Vreemdelingen. Een paar jaar geleden 
besloot het kabinet om ook van over-
heidswege een voorziening te treffen 
voor ongedocumenteerde vluchtelingen. 
De regering had al lang geleden gezien 
dat een asielzoeker die is afgewezen en 
in hoger beroep mag, geen recht heeft 
op opvang. Wie dat overkomt, is dus 
vogelvrij en moet zich maar redden ter-
wijl hij niet mag werken, zich niet kan 
verzekeren, geen bankrekening kan 
hebben enz. Gaandeweg ontstonden 
overal in het land opvangmogelijkhe-
den, waarvan het MCB er één is. In 2018 
zag de regering, door Europa hierop 
gewezen, in dat dit geen fatsoenlijk be-
leid was en besloot er iets aan te doen. 
In vijf steden werden proefprojecten 
gestart, waarin de gemeenten, de IND, 
hulporganisaties zoals Vluchtelingen-
Werk en plaatselijke opvang, samen een 
beleid moeten maken. Na enkele jaren 
zou er dan een definitieve oplossing 
moeten komen. Die pilotprojecten lopen 
nu, met wisselend resultaat. Als relatief 
kleine speler doet het MCB hetzelfde 
werk en we wachten af hoe het verder 
zal gaan. Wat de plaats betreft, zijn we 
dicht bij Eindhoven en Rottendam, maar 
of en hoe het verder gaat, zal door een 
nieuwe regering besloten moeten wor-
den. Als die er ooit mocht komen dan 
zullen we verder zien.  
 
We wensen u goede feestdagen en een 
mooi nieuw jaar. Blijf ons vooral volgen 
op de website en op Facebook. 
 
Met vriendelijke groet, Bram Heringa 
https://www.mondiaalcentrumbreda.nl/  
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· Eindelijk de wandeltocht naar 
Santiago kunnen maken? 

· Trainen in een rustige en ont-
spannen omgeving? 

· Optimale begeleiding op fysieke 
en mentaal vlak? 

 

FITTO Personal Training 

Wil je toch graag nog meer begelei-
ding? In dat geval kun je kiezen voor 
Personal Training. Hierbij gaat een trai-
ner 1 op 1 óf in een klein groepje sa-
men met je aan de slag.  

 

Op deze manier haal jij nóg meer uit 
jouw training en raak je geïnspireerd 

FITTO Training 

Wil je structureel gezonder gaan leven? 
Zelf werk maken van je gezondheid en 
het verhogen van je weerstand? 

 

Wij helpen je om het heft in handen te 
krijgen. Bij FITTO Training kom je werken 
aan je gezondheid met duidelijke per-
soonlijke doelen. Pijnvrij leven. Fit wor-
den. Beter ontspannen. Dat kan alleen 
met mensen om je heen die jou inspire-
ren en als team samenwerken aan jouw 
gezondheid.  

Dát is FITTO Training! 

 

Wat is FITTO Training? 

FITTO Training is een uniek concept dat 
nog volop in ontwikkeling is. Op basis 
van FITTO Training werk je aan individu-
ele doelen met de beste begeleiding.  

 

Je kunt je via de app inschrijven op de 
verschillende FITTO Training-lessen die 
worden aangeboden. Op deze manier 
kun je in alle rust aan je gezondheid wer-
ken en is er genoeg aandacht voor ieder-
een. 

Wil jij… 

· Werken aan je gezondheid op je 
eigen niveau en aan de hand van 
je eigen doelen? 

· Jouw weerstand en vitaliteit ver-
beteren?  

door de FITTO Personal Trainers om het 
beste uit jezelf te halen.  

 

Wij zoeken jou! 

FITTO Training is nog volop in ontwik-
keling en daarom zijn we op zoek naar 
jou! Ben jij gemotiveerd om 2022 fitter 
dan ooit te worden? Jouw lichaam zo te 
leren kennen zodat je nog gezonder en 
gelukkiger oud kan worden? 

Help ons dan mee om FITTO Training 
nóg beter te maken. 

 

We zoeken maximaal 50 deelnemers 
om in 2022 deel te nemen aan de trai-
ningen voor een gereduceerd tarief.  
Het enige dat we van je vragen is feed-
back op de trainingen, faciliteiten en 
trainers. 

 

Meld je nu aan via  

contact@bredawest.nl om je in te 
schrijven of bel voor meer informatie 
naar 076 522 53 78. 

 

Zo maken we samen van FITTO Training 
een groot succes!   
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Paul Teunissen 

Deze keer staat het boekenkastje in de 
voortuin van Willem-Alexanderstraat 13. 
“NEEM MEE”, staat er uitnodigend met 
grote letters op en dat zal ik zeker doen. 
Maar eerst een gesprek over dit kastje 
en de boeken die erin staan met Ilona, 
de dame achter het kastje.  
 
Ilona en haar man zijn echte lezers en 
mensen die graag dingen delen. Waar-
om zou je alles voor jezelf moeten heb-
ben, als je ze ook kunt delen met ande-
ren? En het is nog duurzaam ook. Boe-
ken zijn bij uitstek daarvoor geschikt. De 
plannen voor zo’n kastje waren er dan 
ook al lang, maar pas sinds deze zomer 
staat het er. 

Het kastje heeft Ko Weeshout gemaakt. 
Ko heeft zijn werkplaats op Stek en hij 
gebruikt achtergelaten hout waarvan hij 
van alles maakt, ook boekenkastjes. Een 
mooi voorbeeld van duurzaamheid. Ilo-
na heeft zelf het schilderwerk gedaan. 
 
Als een trein 
Bij de start is het kastje gevuld met ei-
gen boeken en wat boeken van vrien-
den. Meteen liep het als een trein, bin-
nen twee weken was bijna de hele be-
ginvoorraad vervangen. Binnen heeft 
Ilona een stapel boeken achter de hand 
om lege plekken op te vullen en er wor-
den veel boeken in het kastje (terug)
gezet; het is dus geen probleem om de 

voorraad op peil te houden. Ze wijst er 
nog even op dat het echt niet nodig is 
om een boek terug te zetten als je er 
een meegenomen hebt. 
Waar ze echt op moet letten is de sa-
menstelling: zijn er van alle soorten 
(kinderboeken, literatuur, spannende 
boeken etc.) wel voldoende exempla-
ren? Zeker twee keer per week kijkt Ilo-
na even in het kastje om te zien hoe het 
daarmee staat en of er nog wat aange-
vuld of verwijderd moet worden. 
De ervaringen die ze heeft, zijn tot nu 
toe zeer positief. Regelmatig maakt ze 
een praatje met mensen die komen 
snuffelen en die gesprekken zijn altijd 
leuk en interessant. En ook zij zelf haalt 
af en toe een boek uit haar kastje dat er 
door een ander ingezet is: voor haarzelf 
of voor iemand waarvan ze weet dat die 
daarin geïnteresseerd is.  
 
Toekomst is groen 
Na ons gesprek lopen we naar buiten 
om samen even naar het kastje te gaan. 
We ontmoeten een man die de boeken 
bekijkt en we raken aan de praat. In een 
mum van tijd hebben we het over litera-
tuur, fietsen & wandelen, schoenen, 
wappies, economie, psychologie en 
Freud, Jung en Adler. De werkelijkheid is 
soms mooier dan het mooiste boek. 
Tot slot wijst Ilona me op een dik boek 
dat als enige er al vanaf het begin staat, 
“De toekomst is groen”, luidt de titel. Ik 
snap dat een boek van 496 pagina’s 
over de klimaatcrisis niet meteen mee-
genomen wordt om te lezen. Maar dat is 
wel jammer want de boodschap is posi-
tief (de aarde is nog te redden, mits …) 
en sluit goed aan bij de ideeën over 
duurzaamheid van Ilona en haar man. Ik 
neem het mee in mijn tas. 

K O M T  E E N  B O E K  B I J  E E N  K A S T J E   

Ilona Ikkersheim bij haar boekenkastje 
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I N L O O P C E N T R U M  D E  L I C H T B O E I  
Marien Nijsse 

Oliebollen: de jaarwisseling komt eraan. 
Nog even en het is weer zover, dan is 
opnieuw een jaar voorbij. Een jaar waar-
in veel is gebeurd! In het grote wereld-
gebeuren, maar ook in de kleine kring 
om ons heen. Alles gaat anders. We zijn 
bezorgd om onze dierbaren, om onszelf. 
Onze gezondheid. Onze financiën. Hoe 
lang gaat dit duren? En tegelijk slaat de 
twijfel toe: hoe vanzelfsprekend waren al 
die zekerheden? Wat zijn we eigenlijk 
kwetsbaar… De oudejaarsdag is het mo-
ment om daarop terug te blikken. Even 
achterom kijken en toch ook weer voor-
uit kijken.  
 
Liefde. Jij verlangt er misschien naar. Je 
voelt je eenzaam en mist een liefdevolle 
arm om je heen. Iemand die vraagt hoe 
het met je gaat. Misschien bent u oud 
en komt u de straat niet meer op. Om u 
heen is het koud en kil. Wie geeft er om 
u? Wat erg is dit! Als vrijwilligers en als 
betrokkenen van het inloopcentrum ‘De 
Lichtboei’ leven we natuurlijk met u mee 
en we zien uit naar nieuwe ontmoetin-
gen. Binnenkort is het Kerst. Kerst en 
liefde horen bij elkaar. 
 
Kerst 
Met Kerst vieren we dat Jezus werd ge-
boren in de stal van Bethlehem. Maar 
weet u ook waarom dat gebeurde? 
Waarom heet Hij Jezus? God Zelf heeft 
Hem deze naam gegeven. Jezus bete-
kent Redder. Jezus is in deze wereld 
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gekomen om mensen te redden. God 
wil jou redden. Moet ik gered worden 
dan? Ja, want de mensheid heeft God de 
rug toegekeerd. Ook u! De mensheid 
leeft zonder God. Ook u. Zonder God 
kan men nooit echt gelukkig worden, 
ook niet na de dood. Door Jezus kan 
men God weer leren kennen. Waarom 
wil God mij redden? God heeft ons ge-
maakt en wil niet dat wij verloren gaan, 
maar dat u werkelijk gelukkig wordt. 
Voor altijd. Werkelijk gelukkig worden 
kan alleen als men Jezus kent. Hoe kan 
ik Jezus leren kennen? In de kerk of zon-
dagse bijeenkomsten wordt over Jezus 
gesproken. In de Bijbel kan men over 
Hem lezen. Velen gingen u voor en leer-
den Jezus kennen. Zij zijn werkelijk ge-
lukkig. Voor altijd. 
 
Jezus zegt: ‘Dit is het eeuwige leven dat 
zij U kennen, de enige waarachtige God 
en Jezus Christus, Die Gij gezonden 
hebt.’ 
  
Wilt u meer weten over Kerst of heeft u 
vragen over het christelijk geloof? Dan 
komen we graag met u in gesprek. Wist 
u dat er een nieuwe activiteit is gestart? 
Sinds kort is er nu ook het ‘Bijbeluurtje’ 
op de zondag. Op elke tweede (2e) en 
vierde (4e) zondag van de maand wordt 
er van 10.30 tot 11.30 uur samen een 
Bijbelgedeelte gelezen en besproken. Er 
is dan gelegenheid om in alle rust, vra-
gen te stellen of aanvullende uitleg te 

ontvangen. Ter afsluiting wordt er kof-
fie/thee met een broodje geserveerd. 
Op de andere zondagen (1e, 3e en evt. 
de 5e) van de maand blijft het de invul-
ling houden zoals voorheen. Het gaat 
dan om een korte overdenking naan 
aanleiding van een Bijbelgedeelte, die 
ook om 10.30 uur begint. Na afloop is er 
gelegenheid om koffie/thee te drinken 
en over het Bijbelgedeelte na te praten 
en vragen te stellen. Binnen deze zon-
dagse activiteiten is het samen zingen 
en bidden ook een vast onderdeel. De 
collecten/vrije bijdragen zullen worden 
besteed aan goede doelen in de ge-
meente Breda zoals de voedselbank,  
dak- en thuislozen. 
 
Misschien geeft Kerst en oudejaarsdag 
ook voor u veel herinneringen en de 
toekomst veel gedachten. We willen als 
vrijwilligers vanuit het inloopcentrum 
‘De Lichtboei’, als baken op de levens-
zee houvast geven. Samen met u willen 
we ook in de komende periode momen-
ten van ontmoeting, ontspanning en 
bezinning realiseren in en rondom ‘De 
Lichtboei’. 
De meest actuele informatie en contact-
gegevens kunt u vinden op onze  
website: www.inloopdelichtboei.nl  
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ingestuurd, lopen de coronacijfers op en 
zijn de maatregelen strenger geworden. 
Het is dan ook de vraag of onze Sint-
activiteit die met veel liefde en plezier is 
voorbereid, door kan gaan. Ook het 
doorgaan van de volgende disco in 
kerstthema is onzeker. We stellen ons 
steeds flexibel op en proberen aanpas-
singen te doen waar het kan. Veiligheid 
staat uiteraard voorop. 
 
Kerstboomverbranding 
De gemeente heeft contact opgenomen 
met de Werkgroep Jeugd Boeimeer over 
het organiseren van een kerstboomver-
branding in de wijk. Ondanks de stren-
gere maatregelen op dit moment, gaan 
we nadenken wat we er mogelijk voor 
leuks van kunnen maken. 
Hopelijk gaat het snel weer de goede 
kant op met de coronacijfers en zien we 
elkaar gezond en wel weer over een paar 
weken bij één van onze activiteiten! 

De WJB kijkt terug op twee geweldige 
disco's! 
 
Voor het eerst in lange tijd kon en 
mocht het gelukkig weer. De kinderen 
uit Boeimeer hadden er zin in en de 
opkomst was dan ook erg hoog. In de 
eerste disco werd er uitbundig gedanst 
en gezongen, gesprongen voor NAC, 
gesnoept en gedronken, gekletst en 
opgetut op de wc's. 
De fans van verkleden en schmink kon-
den helemaal los op hun outfit voor de 
tweede disco met als thema Halloween. 
Er werd gegriezeld en gespookt, maar 
vooral ook veel gelachen! Ook de ou-
ders hadden er zin in. We hebben geluk-
kig een aantal nieuwe vrijwilligers kun-
nen verwelkomen. Maar meer hulp, ook 
voor onze andere activiteiten, blijft altijd 
welkom. 
 
Volgende activiteiten? 
Op het moment dat dit stukje wordt 

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

 

Contact 
Je kunt ons bereiken via; 
 
             www.wjb-breda.nl 
 
             info@wjb-breda.nl 
 
             facebook.com/wjbbreda 
 

 

 

 

 

 

  Via evenementen en berichten 

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 

 

Komende activiteiten 2021/2022 als het hopelijk mag en kan (houd onze facebookpagina in de gaten) 

Activiteit (op Petrus&Paulusschool tenzij anders vermeldt) Datum 

Kerst Disco vrijdag 17 december  

Activiteit voor de jongste jeugd eind januari 2022 

WJB Filmavond  vrijdag 11 februari 2022 

Carnaval Gezinsmiddag zaterdag 26 februari 2022 

Disco vrijdag  25 maart 2022 
Paasactiviteit jongste jeugd zondag 17 april 2022 

Avondvierdaagse dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022 

Beach Party Disco vrijdag 24  juni 2022 
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"Dit is een pentekening van de Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan. Onze wijkgenoot Willem Oonincx heeft deze met veel 
gevoel voor detail gemaakt. Inmiddels heeft hij veel bijzondere plekken in Breda getekend. Een late roeping kun je wel zeggen! 
Hij was van beroep tekenaar/constructeur en heeft in zijn werkzame leven veel machines ontworpen. Op 80-jarige leeftijd is hij 
aan deze nieuwe hobby begonnen en zoals je kunt zien, ben je dus nooit te oud om nog iets te leren!"  
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O N S  B U U R T S C H A P  

Beste buurtbewoners, 

Ons sbo, de school in de Ruusbroec-
straat, stelt u graag onze nieuwe direc-
trice voor; Simone Mante.  
Zij is vanaf september 2021 aangesteld 

op onze school en gaat samen met ons 
de toekomst in.  
 
Een nieuw schooljaar, een aantal nieuwe 
collega’s en een heleboel nieuwe leer-
lingen. U ziet ze wellicht soms in de wijk 
als ze van of naar de schoolbussen lo-
pen. Zij komen uit alle wijken van Breda 
en de dorpen eromheen. 
Ook dit schooljaar hechten we veel 
waarde aan ons buurtschap. We zijn 
graag in Boeimeer en doen daar ook 
allerlei activiteiten om samen met u een 
fijne plek in de buurt in te nemen. Zo 
doen we veel activiteiten samen met 
Verpleeghuis Aeneas. Onze leerlingen 
leren op die manier om iets te beteke-
nen voor een ander.  

 

 

 

 

Als u een idee heeft over samen met de 
school een activiteit doen óf als u een 
ruimte zoekt na schooltijd om met een 
gezelschap uit de buurt een activiteit/
clubbijeenkomst te organiseren, kunt u 
hiervoor contact opnemen met onze 
administratie en vragen naar Ina of 
Inge, telefoonnummer 076-5220776. 

 

Namens al onze leerlingen en teamle-
den wensen we u gezellige feestdagen 
en alvast een fijn 2022! 

D E  B E I A A R D I E R  
Bep van Nieuwburg 

 

 

Beiaardier hamert de klokken 

strooit klanken als confetti 

over eeuwenoude stad 

stad met historie cultuur en allure 

 

alsof een ritueel bezoekt zij 

het hart van de stad bij voorbaat 

genietend de reuring en kleuren 

zij weet de weekmarkt 

in schaduw van de toren 

 

het carillon sprankelt speelt 

melodie in harmonie met de roep 

van kooplui die prijzen hun waar 

zij voelt, haar stad haar thuis 

 

leunend op zijn stok 

mijmert grijsaard over verleden 

beleeft weer zijn mooiste dag 

ziet zichzelf met jonge vrouw 

staand op ‘t bordes 

hoort in de ijle tonen van toen 

het Bruidslied uit Lohengrin 

hij wrijft zijn ogen 
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A F S C H E I D  I G N A Z  

  

 

besteed. Zonder participanten geen 
succes. Ook kwam het busje met het 
team Wijkdeals Breda on tour nog even 
langs. 

Heerlijke worstenbroodjes, taart en 
bloemen ontvingen Ignaz en de Sons-
beeckers (participanten) welverdiend! 
De woorden die zijn blijven hangen zijn: 
samen-vertrouwen-verbinding-
verzachten en gewoon starten. 

Wil jij in het nieuwe jaar ook gewoon 
starten? Dan ben je van harte welkom 
op zaterdag 22 januari van 9.00 tot 
12.00 uur. Kun je maar één uurtje? Ook 
prima, dan sluit je later aan of ga je eer-
der weg. Wat in jouw planning past. Heb 
je geen groene vingers? Geen probleem, 
je mag gewoon kopiëren en je best 
doen of heb je juist hele groene vingers? 
Geen probleem, we leren graag. Wees 
welkom! Bekijk alle data op onze websi-
te. 

Zaterdag 6 november hebben we, aan-
sluitend aan een werkochtend, afscheid 
genomen van Ignaz. Bij het burgemees-
ter van Sonsbeeck standbeeld zijn er 
mooie woorden gesproken door de 
wethouder Arjen van Drunen en Anne 
Jelle Lycklama À Nijeholt. 

Het begon met Ignaz die als 19-jarige 
buurtbewoner het IamSonsbeeck initia-
tief heeft gestart. Dit werd de eerste 
parkdeal landelijk. Het was voor eenie-
der een spannende onderneming maar 
met recht kunnen we na bijna tien jaar 
zeggen een succesvolle parkdeal. Ignaz 
heeft met zijn tomeloze energie en inzet 
mensen in beweging gezet om het park 
te gaan onderhouden en levendiger te 
maken. Zie ook www.sonsbeeckpark.nl 

In het bijzijn van oude getrouwe en 
nieuwe participanten zoals Herman, 
Henk, Marga, Ilona, Paul, Marij, Kees, 
Peggy, Nicole, Angelique, Luuk, Marjon, 
Corien en meer is hier aandacht aan 
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Paul de Kort 

 

H E T  V E R H A A L  A C H T E R  H E T  B A N K J E  V A N  M E G A N  
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Wijkraad informatie                      

 

 

 

Telefoon                                          
06– 22016233 

        

                                                                     

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 2022:   
 
N.B. vergadering 14 december 
geannuleerd 
· Dinsdag 15 februari* 
· Dinsdag 10 mei* 
· Dinsdag 6 september* 
· Dinsdag 13 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                                 
bel naar 06-22016233 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 2022:  

· 15 februari 

· 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 

Koen van Langen 

 

0900-8844 

 

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 
 

 

 

 

koen.van.langen3@politie.nl  

team-weerijs@mw-brabant.politie.nl  

www.twitter.com/waBredaBoeimeer 



 

 


