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• Acquisitie: David Koetsveld  

• Met bijdragen van: Marga van 

Bergen, Antoon Dirven, Bram 

Heringa, Reineke van Hese, Paul 

de Kort, Bep van Nieuwburg, 

Maartje van der Plas,, Paul Teunis-
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Wijkkrant Boeimeer 
L e e f b a a r  m e t  e l k a a r  

De Zonnebloem 

Start van de 52e Zonnebloemloterij 

In gesprek met Ad van den Meerendonk 

Opgroeien, wonen en werken in Boeimeer 

Zorg voor elkaar Breda 

Rol en stap je fit naar de rollatorloop  
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V A N  D E  R E D A C T I E  

door elkaar heen en houdt zich niet aan 

de regels. 

We hebben voorlopig nog te maken 

met corona en het is dan ook zaak om je 

aan de maatregelen te houden. Zodat 

we uiteindelijk het virus uit onze samen-

leving en Boeimeer kunnen verbannen. 

Ik wens u veel leesplezier in dit zomer-

nummer van de wijkkrant. 

Een jaar geleden schreef ik in het zo-

mernummer van de wijkkrant over coro-

na. Het virus was net losgebarsten en we 

wisten nog niet hoe het verder zou 

gaan. De wijkraadvergadering van april 

was gecanceld en we vroegen ons af 

wat we met de wijkkrant zouden doen. 

Iedereen ging ervan uit dat het corona-

virus van tijdelijke aard zou zijn en dat 

we snel weer ons normale leventje zou-

den kunnen oppakken. Niemand had 

verwacht dat we een jaar later nog 

steeds zouden lijden aanhet corona-

virus. We lopen met mondkapjes rond in 

winkels, houden anderhalve meter af-

stand en in onze wijk is zelfs een test-

straat waarin je je kunt laten testen op 

corona.  

De laatste geluiden op het gebied van 

corona en besmettingen zijn hoopge-

vend. Het aantal gevaccineerden neemt 

wekelijks toe, winkels hoeven niet meer 

op afspraak mensen toe te laten en de 

terrassen zijn weer open. Ook kunnen 

we plannen maken voor een 

(buitenlandse) vakantie.  

Het houden van de maatregelen blijft 

een uitdaging. Als ik met mijn echtgeno-

te een stukje door onze wijk wandel, valt 

het me op dat tegenliggers niet zomaar 

opzij gaan. Met z’n tweeën lopen ze 

naast elkaar op het trottoir waardoor de 

anderhalve meter afstand niet te doen 

is. Ook in de supermarkt loopt iedereen 

Rich Thomassen 

In de Michiel de Ruyterstraat staan ze-

ven huizen. In deze straat staan dagelijks 

minimaal 35 auto’s. Dat is dan vijf auto’s 

per huisgezin zou je denken. Was dat 

maar waar. De buurtbewoners hebben 

aangegeven om zo spoedig mogelijk 

over te gaan op het afgeven van een 

parkeervergunning en betaald parkeren. 

De wijkraad heeft dit verzoek doorge-

stuurd naar de ambtenaar die hierover 

gaat en hoopt dat er een snel besluit 

hierover zal vallen. Het kan toch niet zo 

zijn dat bewoners niet in de straat waar 

ze wonen, kunnen parkeren of bang zijn 

dat er geen plekje meer is als ze even 

zelf in de auto stappen. 

 

Door omwonenden is bezwaar gemaakt 

tegen de aanleg van 21 palen nabij de 

Jan Nieuwenhuyzenstraat en Michiel de 

Ruyterstraat. De gemeente publiceerde 

een zogenaamd Aanwijzingsbesluit. 

Daarop geldt een bezwaartermijn van 

zes weken. Als het besluit onherroepelijk 

is, verleent de gemeente de vergunnin-

gen aan de eerste twintig wachtenden 

op de wachtlijst. Deze twintig wachten-

den wonen zeer waarschijnlijk niet in 

Boeimeer, komen hopelijk te voet of op 

de fiets, want in de Michiel de Ruyter-

straat is (zie hierboven) geen plaats 

meer. De verwachting is dat de overlast 

door dit besluit extra toeneemt. 

Wij hebben een lokale verhuurder van 

bootjes bezocht en onze zorg geuit dat 

het tijdens warm weer erg druk en zeer 

lawaaiig is door eenmalig voorbijrazen-

de huurders met geluidsinstallatie en 

bier aan boord. De verhuurder is druk 

bezig om elektrische boten aan te schaf-

fen, waardoor het een stuk rustiger kan 

gaan worden. Maar de verhuurder gaf 

ook aan dat de mogelijkheid bestaat dat 

twee blijkbaar aardige personen die een 

boot huren absoluut geen geluid mogen 

meenemen en honderd meter verderop 

vrienden met bier en toch geluid in la-

ten stappen. Dat is heel lastig, kan ver-

velend zijn en eigenlijk niet te controle-

ren. De verhuurder heeft alle begrip 

voor klachten die zijn ontstaan en geeft 

alle medewerking om er iets aan te 

doen.  

Overigens zijn niet alleen de huurders 

van dit bedrijf in beeld. Allerlei (speed)

bootjes passeren, of worden in het wa-

ter gelaten waar het echt niet mag en 

moeten verderop in het Ginneken ook 

weer omkeren, want verder varen mag 

niet omdat daar een verbodsbord is 

voor privémotorboten. Dat kan dus twee 

keer last veroorzaken.  

De wijkraad is met de gemeente in over-

leg wat hier aan gedaan kan worden en 

heeft ook verzocht om laaghangende 

takken te snoeien, waardoor het niet 

langer mogelijk is om van vijf meter 

hoogte in het water te springen. Het zijn 

vermeldenswaardige incidenten, echter 

het overgrote deel van de voorbijvaren-

de waterliefhebber houdt zich prima 

aan de regel. Onze buurtgenoten wor-

den op de hoogte gehouden door de 

gemeente. 

Het speeltuintje op de hoek van de Bil-

derdijkstraat en de Langendijk wordt 

vervangen door nieuw materiaal.  

Er komt eindelijk een nieuwe wijkagent, 

dit betreft Koen van Langen. Koen is 

senior GGP en wijkagent voor Boeimeer, 

Ruitersbos, Effen en Rith.  

Van harte welkom Koen. 

In deze mooie zomerse wijkkrant vindt 

u een separaat artikel over het ontstaan 

van het bankje van Megan. 

Nog steeds zijn wij op zoek naar buurt-

bewoners die meer willen doen dan 

alleen deze wijkkrant lezen. Het zou 

mooi zijn om meer, met en voor elkaar 

iets voor Boeimeer te kunnen beteke-

nen. 

 

Het bestuur en leden van wijkraad Boei-

meer wenst u warme, gezonde en fijne 

zomermaanden toe. 

Wilt u contact met ons? Stuur een mail 

naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze 

secretaris Peter van Dijk komt gezwind 

met antwoord. 

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 

about:blank
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een ramp ondanks de steun van de 

overheid die in veel gevallen niet ge-

noeg zal zijn! Ook de horeca heeft het 

zwaar. De terrassen mogen nu weer 

open, maar ook daar zal men voldoende 

afstand moeten bewaren. Voor het rei-

zen met het openbaar vervoer zijn al 

heel lang kapjes verplicht om de ander 

te beschermen tegen een mogelijk op-

komende niesaanval.  

  

Mondkapje kan alleen met de bus bij 

oma komen! Zij heeft allerhande kapjes 

in vrolijke kleurtjes. Uit voorzorg heeft 

ook oma een kapje voor haar neus en 

mond gedaan. Zij kan het maar moeilijk 

bevatten. Ze vindt het heel erg dat ze 

haar kleindochter niet mag knuffelen. 

Gelukkig woont ze nog zelfstandig, want 

in de verpleeghuizen mochten de bewo-

ners een tijd lang helemaal geen bezoek 

ontvangen! Iedere bewoner moest op 

de eigen kamer blijven en had alleen 

contact met een verzorgende. Daar had 

men in sommige tehuizen wel iets op 

gevonden. Door een ontmoetingsplek 

achter glas te maken, zodat men elkaar 

wel kon zien. Maar een dikke zoen of 

een knuffel was en is er nog steeds niet 

bij! 

 

Intussen ligt die gemene Viruswolf nog 

steeds op de loer! Zodra hij de kans 

krijgt, slaat hij toe! Het is echt oppassen 

geblazen! Overal in de wereld werd er in 

laboratoria gewerkt om een vaccin te 

ontwikkelen en dat is wonderwel in een 

korte periode gelukt! Sinds een paar 

maanden kunnen de mensen worden 

gevaccineerd en men is begonnen met 

de oudste mensen, omdat die het meest 

kwetsbaar zijn! Ook oma is volgende 

week aan de beurt en gelukkig kan ze 

naar een priklocatie in de buurt! Intus-

sen komt het openbare leven weer een 

beetje op gang. Je ziet het steeds weer 

drukker worden overal. Vooral met de 

zomer in het verschiet wil men heerlijk 

genieten van zon, zee en strand. Ook in 

de bossen en de parken wordt het 

steeds drukker! Over een poosje zullen 

we weten of dat weer een toename be-

tekent van het aantal besmettingen en 

dat er toch weer een gedeeltelijke lock-

down moet worden ingevoerd. De hele 

wereld houdt z’n hart vast! 

 

Mondkapje zegt oma gedag en werpt 

haar nog een paar kushandjes toe. Ze is 

blij dat ze oma nu heeft gezien en dat 

het goed met haar gaat. Met tranen in 

haar ogen loopt ze naar de bushalte. 

Haar kapje voelt een beetje warm en 

vochtig en ze hoopt dat ze daar spoedig 

van verlost zal zijn. Ook het idee dat ze 

dan weer onbezorgd kan afspreken met 

haar vriendinnen voelt als een enorme 

vrijheid! Maar voor nu is het nog even 

volhouden en dan hoopt ze maar dat de 

meeste mensen zich laten inenten. Al-

leen dán ontstaat er groepsimmuniteit 

die nodig is om weer vrij te kunnen 

gaan en staan waar ze wil!  

 

 

“Je ziet hem niet, maar hij is er wel!” Dat 

fluistert Mondkapje tegen oma, terwijl 

ze haar kapje nog eens stevig tegen 

haar mond drukt. “Volgens mij heeft ie 

ons nog niet gezien! Hij probeert zich zo 

onopvallend mogelijk te bewegen, maar 

ik houd hem goed in de gaten hoor! 

Nee, oma, je mag niet dichterbij komen 

hoor! Anders kan ik u besmetten en dat 

wil ik niet! Zolang die gemene wolf in de 

buurt is, moeten we allemaal voldoende 

afstand tot elkaar bewaren. Wel ander-

halve meter!” 

 

Mondkapje is gedwongen vrij van 

school en heeft een mandje met asper-

ges en heerlijke aardbeien voor oma 

meegenomen. Die heeft haar moeder bij 

de groenteboer in het dorp gekocht. 

Daar gaat ze nu regelmatig naartoe, 

omdat het in de supermarkt vaak te 

druk is. De winkelwagentjes worden dan 

wel schoon gemaakt, maar het blijft 

lastig om voldoende afstand te houden. 

Bij de warme bakker heeft moeder verse 

krentenbollen gekocht en er ook een 

paar in haar mandje gedaan voor oma. 

 

Wat deze Viruswolf de afgelopen veer-

tien maanden heeft aangericht, is niet te 

bevatten. Hij heeft zelf niet in de gaten 

dat iedereen zo bang van hem is! Intus-

sen is hij de hele wereld al overgegaan 

en heeft overal al veel dodelijke slacht-

offers gemaakt. Iedereen moest voor 

een langere periode binnen blijven en 

probeert zich nu afdoende te bescher-

men. Het hele openbare leven is zo 

goed als stil gevallen en de economie 

krijgt harde klappen! De gevolgen drin-

gen nog onvoldoende door, maar voor 

veel winkels was de verplichte sluiting 

M O N D K A P J E  E N  D E  B O Z E  V I R U S W O L F  

Maartje van der Plas 
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Ondanks lichamelijke en verstandelijke 

beperkingen was Rosita, een meisje van 

een jaar of zestien, een vrolijke meid 

met een enorme levenslust. Helaas leed 

zij, net haar jongere zus Tatjana, aan een 

ongeneeslijke slopende ziekte die er toe 

zou leiden dat beide meisjes op jonge 

leeftijd zouden sterven. 

Tot de leeftijd van een jaar of twaalf was 

de ontwikkeling bij Rosita normaal ver-

lopen maar daarna begonnen de pro-

blemen. Lichaamsfuncties vielen lang-

zaam uit en het lopen en praten werd 

steeds moeilijker en speciaal onderwijs 

moest ingeschakeld worden. Wonende 

in de omgeving van Rotterdam werd zij 

elke dag gehaald en gebracht naar 

school VISIO in Breda, een gespeciali-

seerde school voor meervoudig gehan-

dicapte kinderen. Na enige tijd kwam 

ook haar jongere zusje Tatjana mee die 

met dezelfde problemen te kampen 

had. Hier werden zij op een deskundige 

wijze begeleid en werd er toegewerkt 

naar een situatie waarin zij nog slecht of 

helemaal niet meer zouden kunnen zien. 

Rosita had het op school erg naar de zin 

en was, ondanks haar beperkte moge-

lijkheden een ijverige en leergierige 

leerlinge. 

Na verloop van tijd werd duidelijk dat 

veel van haar functies minder werden. 

Ze werd onzeker en angstig en zij sprak 

onsamenhangend en ook haar gezichts-

vermogen nam snel af. Dit werd zo erg 

dat zij blind werd en hiermee nam ook 

de onzekerheid toe. 

Enkele malen per week ging zij, onder 

begeleiding van een vrijwilliger zwem-

men, in een aangepast zwembad dat 

binnen de schoolmuren gevestigd was. 

Rosita kon heel goed zwemmen en bij 

de onderlinge wedstrijdjes die gespeeld 

werden, moest zij altijd winnen anders 

was zij boos. 

Op zekere dag werd zij omgekleed om 

te gaan zwemmen toen zij plots aan 

haar begeleider vroeg: “Geloof jij in 

God?” Deze schrok een beetje van de 

vraag en antwoordde naar waarheid: “Ja, 

ik geloof in God en jij?” “Ja, ik ook”, ant-

woordde zij. 

Tijdens het douchen stelde zij opnieuw 

deze vraag waarop zij als antwoord 

kreeg: “Ja Rosita, ik geloof in God dat 

heb ik je toch net verteld. Kom dan gaan 

we zwemmen.” Zij werd naar het zwem-

bad gebracht waar zij voorzichtig via het 

trapje te water ging. En weer kwam de 

vraag over God. “Hallo Rosita, dat heb je 

al twee keer gevraagd en nu doe je dat 

weer. ik geloof in God heb ik gezegd en 

jij?” en weer antwoordde zij: “Ja, ik ook 

hoor.”  

“Waarom geloof jij in God,” vroeg de 

begeleider. Zij antwoordde: “Als ik in 

God geloof en ik ga dood dan kom ik in 

de hemel en dan ben ik gezond en kan 

ik ook weer zien.” 

Ja, daar ben je dan even stil van. Wat 

een geloof!!!!!! 

P a g i n a  7  

A L S  J E  I N  D E  H E M E L  K O M T  

Hier bleef het niet bij want alleen gelo-

ven vond zij niet genoeg. Zij wilde ook 

gedoopt worden en haar communie 

doen en de geloofsbelijdenis uitspreken. 

27 juni 2004 was het feest in de St. Ja-

cobskapel te Galder. Rosita’s grote wens 

ging in vervulling. Prachtig gekleed in 

een lange witte communiejurk betrad zij 

ondersteund door twee helpsters de 

kapel, zij straalde van geluk. Naar dit 

moment had zij zo uitgekeken Vandaag 

zou zij gedoopt worden en de eerste 

heilige communie ontvangen. Haar ou-

ders en zusjes alsmede familie, vrienden 

en bekenden waren naar de kapel geko-

men om van dit moment getuige te zijn. 

Het altaar was met bloemen versierd, 

het orgel speelde en de plechtige dienst 

nam een aanvang. Na mooie woorden 

van haar geestelijk begeleider werden 

zeven kaarsen in regenboogkleuren 

aangestoken, daarbij werden zeven be-

langrijke momenten uit het leven van 

Rosita en haar familie gememoreerd. 

Het werd doodstil in de kapel want Rosi-

ta ging haar geloofsbelijdenis uitspre-

ken. Zij las de tekst van de geloofsbelij-

denis in braille en zo moeilijk als zij nor-

maal sprak, zo duidelijk sprak zij nu elk 

woord rustig en met overtuiging uit. 

Iedereen hoorde en zag het ontroerd 

aan. Daarna kwam haar grote moment, 

het ontvangen van de eerste heilige 

communie. Hier had zij van gedroomd 

en die droom werd nu waarheid. Met 

een gelukkige glimlach op haar gezicht 

ontving zij de heilige hostie. Wat zal er 

toen door haar heengegaan zijn?  

Na afloop van de dienst was er een 

drukbezochte feestelijke receptie op 

school.  

Enkele maanden later moesten we van 

haar en korte tijd later ook van haar 

jongere zusje afscheid nemen. Zij zijn 

vast in de hemel bij hun Schepper en nu 

kan Rosita ook weer zien want dat was 

beloofd. 

Antoon Dirven 
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Paul de Kort 

Hebt u dat nou ook wanneer u weer uw 

wandeling maakt door Boeimeer en dan 

er aan denkt? 

Onze mooie en rustige wijk werd op die 

ene dag in augustus 2019 opgeschrikt 

door sirenes, politie-agenten en -auto’s, 

een landende helikopter, afzetlinten, de 

burgemeester ook snel aanwezig, paniek 

overal, emotie overal, TV zenders recht-

streeks in de lucht en dan ja/nee, het 

moment dat je te horen kreeg dat het 

om een kind ging van amper vijftien. De 

dagen erna werd het huis van de ouders 

overspoeld met bloemen, kaarten, plan-

ten, knuffels en allerlei andere prachtige 

en tegelijk ook trieste wensen vol emo-

tie van naaste buren en buurtbewoners 

rondom. Ook vreemden die langskwa-

men, stil stonden, een bloemetje aan het 

raam weglegden, een traan wegpinkten 

en weer verder gingen. Wij, mijn partner 

en ik, deden ook mee en legden schoor-

voetend zomerbloemen aan de deur, 

niet wetend wie de bewoners waren, 

maar vooral met medelijden en ontzet-

ting over wat er gebeurd was. 

 

Een jaar geleden kwam dit verhaal in 

mijn hoofd weer terug. Hoe zou het 

toch met de ouders zijn die dit ondrage-

lijke verlies hebben moeten verwerken? 

Toen al speelde het bankje als eerbe-

toon in mijn hoofd. Zou het passen bij 

het nieuwe voetbalveldje? Zou dit ei-

genlijk wel kunnen? Zou dit iets voor de 

wijkraad zijn? En wat zouden de ouders 

hiervan vinden? Het idee stond vast en 

bleef geparkeerd. We moeten er voor 

gaan, zei mijn binnenkamer, maar we 

wachten eerst de uitspraak van de rech-

ter af. Na de uitspraak hebben we intern 

overleg gehad binnen de wijkraad. We 

waren volledig unaniem. Doen dus en 

budgettair verantwoord binnen onze 

beperkte mogelijkheden. 

 

Allereerst werd de fysieke wijkbeheerder 

van de gemeente over het idee bena-

derd. Of dit vergunningtechnisch wel 

kon en wat de gemeente er van zou 

vinden? We kregen een heel positief 

antwoord en alle hulp. Burgemeester 

Depla werd benaderd om de ouders 

over het plan indirect te informeren en 

of dit eigenlijk wel in te passen zou zijn. 

Hij benaderde een goede vriend van de 

familie. Uiteraard zal beoordeeld zijn of 

dit geen fake bericht, dikdoenerij of een 

niet echt goed bedoeld initiatief was. 

Het antwoord van de ouders van Megan 

was erg duidelijk: geroerd en heel dier-

baar. 

 

Een afspraak met de ouders was redelijk 

snel gemaakt. Beiden stonden voor de 

deur. Vreemden eigenlijk, elkaar nog 

nooit ontmoet en dan nu kijken of het 

samen klikt en vragen en antwoorden 

bedenken en niet schromen om een 

dergelijk teer onderwerp gedetailleerd 

te bespreken. Vanaf het begin was al 

duidelijk dat we het samen goed met 

elkaar konden vinden en dat het uitein-

delijke doel ook iets gezamenlijks zou 

worden. 

Voorgesteld werd om een bank te ma-

ken van Bredase bomen. We bezochten 

gedrieën het bedrijf van Tim van den 

Burg en daar werd al snel duidelijk dat 

het idee van de vader van Megan gerea-

liseerd kon worden. Een bankje zoals in 

favoriete stad New York overal te zien is. 

Niet gedeeltelijk van ijzer zoals daar, 

maar nu volledig uitgevoerd uit de res-

ten van een Bredase boom. 

 

Er moest ook een plaatje komen op de 

bank als blijvende herinnering. De moe-

der van Megan had contact 

met Jeroen van de Put, juwe-

lier in Princenhage, en de 

wijkraad besloot zich hierbij 

aan te sluiten. De kosten wer-

den volledig gesponsord 

door de juwelier. Wat ’n 

prachtig en integer gebaar. 

 

Het wachten was op het uit-

eindelijk resultaat en we heb-

ben samen met de ouders nog een paar 

keer de werkplaats van Tim bezocht. De 

datum van onthulling werd gepland op 

24 april, de dag waarvan je eigenlijk 

hoopt dat die nooit gepland zou zijn. 

Twee weken tevoren hebben wij, het 

bestuur van de wijkraad, bij de meeste 

omwonenden een kaartje in de brieven-

bus gestopt en gevraagd om er ook bij 

te zijn. 

 

We namen contact op met het Mondiaal 

Centrum en vroegen of er iets creatiefs 

gemaakt kon worden om als een soort 

spandoek op de bank te laten zien wat 

er onder het groene doek zat. Met grote 

dank aan Ingrid die dit gerealiseerd 

heeft, was het resultaat verbijsterend 

mooi en aangrijpend ontworpen. 

 

Meer dan driehonderd belangstellenden 

hebben de opening meegemaakt. Het 

was een warme zaterdagmiddag, waarbij 

ook een lach en traan op hetzelfde mo-

ment aanwezig waren. Een mooie toe-

spraak van burgemeester Depla raakte 

de juiste snaar bij iedereen. Het werd 

een indrukwekkende en gedenkwaardi-

ge afsluiting. 

 

Wij willen de Petrus & Paulusschool heel 

erg bedanken voor het beschikbaar stel-

len van de aula. Hierdoor konden alle 

betrokkenen tevoren met elkaar kennis-

maken. Tevens willen wij de Werkgroep 

Jeugd Boeimeer danken voor het be-

schikbaar stellen van de geluidsinstalla-

tie. Onze burgemeester Depla willen wij 

bedanken voor zijn aanwezigheid en 

mooie toespraak.  

 

Het bestuur en leden van wijkraad Boei-

meer vertrouwen er op, en hopen ook, 

dat het uiteindelijke resultaat laat zien 

dat we in onze wijk ook echt iets voor 

elkaar kunnen en willen betekenen. 

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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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  

Op het eerste gezicht is er niet veel nieuws 

te melden vanuit het Mondiaal Centrum 

Breda. De steeds aanhoudende pandemie 

blijft het leven voor een groot deel stil 

leggen. Daardoor valt er niet veel te mel-

den over lezingen en zo. Gelukkig gaat het 

leven langzaam weer open. De Inloop-

ochtenden gaan door, maar met maximaal 

zes mensen. Ook een van de Naald en 

Draad-groepen is weer begonnen. Het 

werd wel erg zwaar voor vaste gasten om 

zo met hun contacten op een droogje te 

staan.  

We waren heel verheugd een bijdrage te 

mogen leveren bij het in gebruik nemen 

van het bankje voor Megan. Daarbij be-

trokken zijn, is ook voor bewoners een 

belangrijk teken van meeleven. 

 

De tuin 

We zijn blij met onze tuinvrouwen. De tuin 

ziet er prachtig uit en er wordt heel wat 

groente geteeld. Hierin zijn we een samen-

werking aangegaan met Freshtable. In de 

maanden april en mei startte een pilotpro-

ject dat als het goed gaat vervolg krijgt. 

Initiatiefnemer is Yasmina die met haar 

team staat voor de bereiding van heerlijke 

wereldmaaltijden in combinatie met de 

lancering van het groen tuinconcept Fresh 

Garden en het bieden van werk-

stageplekken aan statushouders en bewo-

ners van het MCB. Niet alleen eten maar 

ook tuinieren verbindt! Met composteer-

bare verpakkingen en de nieuwe Fresh 

Garden zet Freshtable duurzaamheid te-

vens voorop. Het samenwerkingsproject is 

gestart, de moestuin is ingezaaid en 450 

mensen die het hard nodig hebben, kre-

gen in de maanden april en mei een maal-

tijd thuisbezorgd. Vijftien van hen zijn via 

en vanuit het MCB bereikt via de Share A 

Meal-campagne. Zodra het kan, gaan we 

ook weer van start met het Samen Eten op 

vrijdag en gaan we door met Freshtable als 

afhaalpunt voor wereldmaaltijden. 

 

Buitenshuis  

Het MCB verstaat zijn taak op gebieden, 

waarbij we niet aan het gebouw gebonden 

zijn. Zo werkten we mee aan de manifesta-

tie tegen geweld in Gaza en Israël op 23 

mei. Daarbij werd goed gelet waar het om 

gaat: geweld tegen burgers. En om het 

bestrijden van vooroordelen, zoals antise-

mitisme.  

Het is een jaarlijkse herdenking aan het 

worden: de afschaffing van de slavernij in 

Nederland en zijn koloniën. Meer en meer 

komt er ook aandacht voor moderne vor-

men van slavernij, arbeidsuitbuiting en 

mensenhandel. Arbeidsuitbuiting komt 

ook dichtbij in de opvang van intussen vier 

Chinese koks. Die werden in Nederland 

toegelaten op een verblijfsvergunning, 

gekoppeld aan een werkvergunning. Als 

dan door omstandigheden het werk op-

houdt, zitten ze vrijwel meteen zonder 

inkomen en huisvesting. Oorzaak kan zijn 

dat de hele horeca stilligt. Maar ook een 

simpel conflict op het werk. Gelukkig is er 

Fairwork, een organisatie zich om hen 

bekommert en voor hen opkomt. Hoewel 

ze niet gelden als vluchteling, kunnen we 

met de overheid hierin goed samen wer-

ken. 

Ook de vredesweek in september is alweer 

in voorbereiding samen met de beweging 

Pax. Pax heeft op veel plaatsen in het land 

een Ambassade voor Vrede. Voor Breda is 

dat het MCB. 

 

Binnenshuis 

We zijn telkens weer blij dat er geen echte 

corona uitbraak is geweest. Enkele mede-

werkers zijn wel positief getest, maar het 

leven kon doorgaan. Wel hebben heel wat 

bewoners het extra zwaar gekregen door-

dat het werk van de IND sterke vertraging 

opliep door de pandemie. Ook andere 

organisaties raakten achterop. En verder 

wordt het extra moeilijk als bijna alle con-

tacten online moeten zijn. De cursussen 

van Welkomstaal en andere, contact met 

advocaten, juist wanneer oogcontact zo 

belangrijk is, is het extra zwaar als de taal 

van het land je nog niet echt eigen is. Dat 

kan frustreren en trekt een grote wissel op 

het uithoudingsvermogen van mensen.  

De apparaten die we van een fysiothera-

piepraktijk in de stad kregen, zijn geïnstal-

leerd en kunnen nu gebruikt worden. 

 

Personele zaken 

Met onze ongeveer honderd vrijwilligers is 

het MCB een bloeiende organisatie, zelfs 

ondanks de coronabeperkingen. Nieuwe 

vrijwilligers zijn altijd welkom. En nu zoe-

ken we invulling van enkele specifieke 

functies. Helaas verliet Hans Hulsebosch 

het bestuur. Hij heeft in een paar jaar een 

geweldige hoop werk verzet in het op orde 

brengen van het gebouw. Verbouwingen, 

isolatieprogramma’s, herindelingen, be-

grotingen, gesprekken met aannemers en 

de Broeders als eigenaar, een heel impo-

sant geheel. Nu zoeken we een opvolger 

voor Hans. Iemand die verstand heeft van 

gebouwen. Ook moeten we versterking 

hebben voor ons secretariaat. Piet Meer-

tens die jaren een vast en betrouwbaar 

middelpunt is, heeft om gezondheidsrede-

nen gas terug moeten nemen. Hij doet 

veel, maar dat hoeft niemand af te schrik-

ken. Ook deeltaken zijn van belang. Dus 

voor ieder die dit leest: denk alsjeblieft 

mee over invuling.  

Ik wens ieder een heel goede zomer en 

hoop dat we in september weer volop 

verder kunnen met een gastvrij en inspire-

rend huis te zijn. 

 

Bram Heringa 

https://www.mondiaalcentrumbreda.nl/ 

https://www.mondiaalcentrumbreda.nl/
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melijk peesblessures. De meest voorko-

mende peesblessures zijn zoals gezegd 

de hielspoor en de tenniselleboog/

tennisarm. Aan de grondslag van deze 

blessures ligt meestal een overbelas-

ting. Vaak zien we in de periode voor 

het ontstaan van een peesblessure 

(zoals bij hielspoor of achillespeesklach-

ten) dat er een verandering in belasting 

is geweest. Dit zien we nu in de corona-

tijd vaker terugkomen dan normaal, 

zo’n 40% van de mensen is anders gaan 

bewegen/belasten tijdens de eerste 

lockdown. Door de maatregelen van de 

regering zoals het sluiten van de sport-

Wat weten we over de impact van de 

coronatijd op blessures? 

Misschien heeft u zelf al eens te maken 

gehad met één van de meest hardnekki-

ge blessures, de peesblessures. Zo niet 

dan heeft u er vast iemand al eens over 

gehoord in uw directe omgeving. De 

meest voorkomende pees-blessures op 

dit moment zijn hielspoor en een tennis-

arm/tenniselleboog. 

 

Waar komt een peesblessure vandaan 

en hoe kunnen we dit behandelen? 

Met shockwave behandelen we voorna-

accommodatie zijn mensen op zoek 

gegaan naar een alternatief voor de 

sport die ze voor de corona tijd uitoe-

fenden. Hierdoor zijn mensen meer 

gaan wandelen, hardlopen, thuis spor-

ten etc. Ook zijn mensen in deze perio-

de meer gaan klussen wat een zware 

belasting op de armen legt. Deze twee 

factoren zorgen voor een verandering 

in het belastingspatroon wat ideaal is 

voor het ontwikkelen van peesblessu-

res. In de praktijk zien we nu dus ook 

meer mensen met peesblessures dan 

gemiddeld en met name mensen met 

hielspoor en achillespeesklachten. 

 

Hoe lang duurt het herstel van een 

peesblessure? 

Om het gevolg van een overbelasting te 

kunnen begrijpen is het belangrijk dat u 

weet hoe een pees is opgebouwd en 

hoe een pees kan veranderen als er een 

verandering in belasting is.  

Peesblessures, ook wel tendinopathie 

genoemd, kunnen erg hardnekkig en 

vervelend zijn. Vaak is er een hersteltijd 

van enkele maanden. De klachten kun-

nen erg variëren, van lichte tot ernstige 

beperkingen in dagelijkse activiteiten. 

Belangrijk is om op tijd een juiste dia-

gnose en behandeling te krijgen zodat 

erger voorkomen kan worden. Pees-

blessures komen het meest voor bij 

mensen tussen de 40 en 60 jaar. Een 

kenmerkend symptoom van peesbles-

sures zijn ochtendstijfheid/ochtendpijn 

(dit neemt meestal na een aantal minu-

ten af) en startstijfheid/ startpijn na een 

tijdje gezeten te hebben. Peesblessures 

kunnen niet bij iedereen op zelfde ma-

nier behandeld worden, doordat iedere 

pees, ieder persoon en iedere klacht 

anders is. Het is erg moeilijk, zeker als 

de klachten heftiger en/of langer aan-

wezig zijn, dit zonder hulp van een spe-

cialist zelf te behandelen. 

 

Waar komt de pijn vandaan bij een 

peesblessure? 

Een pees verbindt de spier aan het bot 

en is een erg sterke structuur. De kracht 

vanuit de spier gaat over in de pees, de 

pees geeft de kracht over aan het bot 

zodat er beweging kan plaatsvinden. 

Een pees bestaat uit vezels die in een 

H I E L S P O O R  E N  A N D E R E  H A R D N E K K I G E  P E E S B L E S S U R E S  T I J D E N S  

C O R O N A T I J D !  

https://www.shockwave.nl/shockwave/pijntjes/peesontsteking/


 

 

 contact op met een fysiotherapeut met 

echo en shockwave. 

 

Hielspoor 

Ongeveer 10% van de mensen krijgt 

ooit pijn onder de hiel, meestal is dit 

hielspoor. Anders dan vaak gedacht is 

hielspoor ook een peesblessure.  

De symptomen van hielspoor 

Hielspoor geeft vaak pijn aan de bin-

nenzijde van de hiel. De pijn kan ook 

wat lager gevoeld worden. In principe is 

dit dezelfde klacht (hielspoor) maar dan 

in het midden van de pees. 

Bij hielspoor is de pijn vaak het meest 

aanwezig in de ochtend, dit verdwijnt 

vaak na een aantal stappen. ‘S nachts is 

de pees in ruststand en reageert dan op 

de belasting die de dag ervoor op de 

pees gegeven is. U zult merken dat 

wanneer u een rustige dag heeft de 

pees de volgende ochtend ook minder 

pijnlijk is en dat de pijn sneller weg-

trekt. 

Afhankelijk van de ernst van de hiel-

spoor klachten kan er pijn tijdens of na 

een sportactiviteit plaatsvinden. Men-

sen met (lichte) hielspoor klachten zul-

len tijdens een activiteit, afgezien van 

de eerst paar minuten, weinig last/pijn 

ondervinden. De pijn zal dan na de 

(sport)activiteit weer toenemen. Belang-

rijk is om te beseffen dat ondanks dat 

tijdens de (sport)activiteit er geen hiel-

spoor klachten zijn het niet betekent 

dat u hiermee de klachten niet onder-

houdt, rust is dus erg belangrijk!  

 

Tenniselleboog/ Tennisarm   

Een tenniselleboog/ tennisarm 

(epicondylitis lateralis) is een pijnlijke 

aandoening aan de pezen van de strek-

spieren in de onderarm. De pijn cen-

treert zich aan of net voor het botpunt-

je aan de buitenzijde van de elleboog. 

Het is typisch een overbelastingsklacht 

waarbij in de periode voor het ontstaan 

van de klachten een verandering in 

belasting waargenomen kan worden. 

Ondanks de naam anders doet vermoe-

den is de oorzaak meestal niet door het 

tennissen. Wel krijgt 50% van de tennis-

sers er ooit mee te maken. Mensen met 

een zwaar en/of repeterend beroep 

en/of sport hebben het meeste kans op 

het ontwikkelen van een tennisarm. 

Mensen tussen de 40 en 60 jaar zijn hier 

het meest gevoelig voor. Vaak gebeurt 

gezonde situatie in de lengte gerang-

schikt liggen In de richting van het bot. 

Deze vezels geven de pees kracht zodat 

veelvuldig en langdurig er kracht over-

gebracht kan worden zonder dat er pijn 

optreedt. Zoals eerder benoemd wordt 

de kans op het ontstaan van peesblessu-

re groter zodra er langere tijd een veran-

dering in belasting is geweest. Er wordt 

dan over de belastbaarheid van de pees 

heengegaan. Dit zorgt ervoor dat de 

normaal in de lengte gerangschikte ve-

zels kriskras door elkaar heen gaan lig-

gen. De kwaliteit van de vezels/ pees 

neemt hierdoor af waardoor de pees 

minder belasting kan opvangen. Dit 

zorgt voor pijn in het dagelijks leven. 

 

Is een peesblessure zoals hielspoor 

een peesontsteking? 

Lang werd gedacht dat de pijn die komt 

van een peesblessure veroorzaakt wordt 

door een ontsteking. Inmiddels is duide-

lijk dat er nauwelijks ontstekingswaarden 

te vinden zijn in een pijnlijke pees. Dit 

zorgt er ook voor dat het slikken van 

ontstekingsremmers of het krijgen van 

injecties als behandeling voor de langere 

termijn niet zorgt voor verbetering. 

Wat te doen bij peesblessures? 

Hoe kan een peesblessure voorkomen 

worden? Eigenlijk is het antwoord heel 

simpel namelijk: Zorg voor een langzame 

opbouw en zo weinig mogelijk wisselin-

gen in belasting. Ga je dus beginnen met 

hardlopen en ben je niet getraind. Zorg 

dan voor een schema die het hardlopen 

langzaam opbouwt. Voor een meer erva-

ren hardloper is het belangrijk om niet 

ineens verandering aan te brengen in 

snelheid, afstand, schoeisel etc. Al deze 

factoren zorgen voor een veranderde 

belasting op de pezen wat het ontwikke-

len van peesblessures vergroot. Voorko-

men is altijd beter dan genezen! 

Maar wat dan doen als er wel peesbles-

sures ontwikkeld worden? Probeer ten 

alle tijden te achterhalen wat de klachten 

veroorzaakt zouden kunnen hebben en 

wat de onderhoudende factoren kunnen 

zijn. Breng hoe dan ook de mate van 

belasting omlaag. Worden de klachten 

dan na een maand niet minder neem 

dan contact op met een fysiotherapeut 

die zowel een echo als shockwave heeft. 

De kans is dan groot dat het zonder hulp 

niet lukt om de klachten te verminderen. 

Als de klachten acuut ontstaan en er is 

sprake van erg veel pijn neem dan direct 

dit ook aan de dominante zijde. 

De volgende symptomen zijn ken-

merkend voor een tenniselleboog/ 

tennisarm: 

Pijn aan de buitenzijde van de elleboog, 

op het botpuntje. 

drukpijn op het botpuntje aan de bui-

tenzijde. 

uitstraling richting de pols. 

bij het optillen van zware spullen (hoe 

heftiger de klachten hoe minder ge-

wicht getild kan worden zonder pijn). 

Over het algemeen is een tenniselle-

boog een zogenoemde zelflimiterende 

aandoening. Dit houdt in dat wanneer 

er maar lang gewacht wordt de klach-

ten vanzelf over gaan, dit kan 6 tot 24 

maanden duren. Met goede begelei-

ding, adviezen en shockwave therapie 

kunnen we ervoor zorgen dat uw klach-

ten na ongeveer 6-8 weken verdwenen 

zijn. 

 

Behandeling van peesblessures bij 

Breda West Paramedisch Centrum. 

De oplossing van deze peesblessures 

ligt in de juiste verhouding tussen rust, 

oefenen en shockwave therapie. Onze 

spier/pees specialisten zijn in staat om 

samen met u tot deze juiste verhouding 

te komen. Wij starten altijd met een 

echografisch onderzoek zodat we aan 

de hand van de echo u exact kunnen 

vertellen wat uw klachten veroorzaken 

en om een juiste prognose te kunnen 

stellen. Vervolgens zullen wij u uitleg-

gen hoe we de klachten gaan behande-

len. Hieronder staat kort uitgelegd wat 

u dan te horen krijgt. 

Shockwave therapie is het behandelen 

van peesblessures middels hoogener-

getische geluidsgolven. Deze geluids-

golven zorgen voor microschade in het 

gedeelte van de pees wat behandeld 

wordt. Het lichaam start dan een her-

stelproces zodat de microschade en de 

oorspronkelijke irritatie in de pijn ver-

dwijnen. Vaak voelt u dan na 5 behan-

delingen al veel vooruitgang. 

Bekend met dergelijke hielspoor- en/of 

tennisarmklachten? Wacht dan niet 

langer en neem snel contact op met 

Breda West Paramedisch Centrum én 

Bekken- en rugcentrum Badstraat via 

telefoonnummer 076 522 53 78. 

P a g i n a  1 3  W i j k k r a n t  B o e i m e e r  
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Paul Teunissen 

Sinds zaterdag 24 april is Koen van Lan-

gen in functie als wijkagent voor Boei-

meer, Ruitersbos, Effen en de Rith. In 

verband met corona spreken we elkaar 

via Teams op de laptop. Hij vertelt dat 

hij het fijn vindt om te gaan werken in 

een gebied dat stedelijk én landelijk is. 

Zijn gebied valt onder het politie-

basisteam Weerijs, waarvan het bureau 

in Etten-Leur gevestigd is. Vóór hij bij 

ons kwam, heeft Koen als wijkagent in 

Rijsbergen gewerkt. Hij is geboren en 

getogen Bredanaar en werkt sinds 2007 

bij de politie. 

“Het is voor een wijkagent belangrijk is 

om te weten wat er aan de hand is in de 

wijk en ik hoop dat de wijkbewoners 

hun problemen willen melden. Dat kan 

op verschillende manieren”, legt Koen 

uit: “Telefonisch kan dat via 0900-8844, 

je krijgt dan het Regionale Service Cen-

trum (RSC) van de politie aan de lijn. Zij 

horen je melding aan en geven deze 

door aan de wijkagent als dat nodig is. 

Voor noodsituaties moet je natuurlijk 

gewoon 112 bellen. Zijn het meldingen 

zoals bijvoorbeeld geluids- en/of jeugd-

overlast dan is de gemeente Breda aan 

zet, dus graag ook eerst daar melden.” 

Daarnaast is er de website 

www.politie.nl. Ga daar naar het tabblad 

“Mijn buurt”, waar je je postcode kunt 

invullen, waarna je bij de wijkagenten 

uitkomt en dus ook bij onze wijkagent. 

Communiceren met hem kan daar via 

Facebook, Instagram en de mail. Wil je 

je melding anoniem doen omdat je niet 

wilt dat de “boeven” erachter komen dat 

jij de melding gedaan hebt, dan kan dat 

via www.meldmisdaadanoniem.nl. 

 

Inbraken 

“Op de site politie.nl kun je bij het on-

derdeel “Misdaad in Kaart” zien of en 

waar er de afgelopen drie maanden in je 

eigen omgeving is ingebroken.  

Op de Instagram-account  

wijkagenten_breda_zuid_west krijg je 

een goed beeld van de vele en drukke 

bezigheden van de wijkagenten in ons 

gedeelte van Breda.” 

We gaan nog even in op het verschil 

tussen taken van de politie en die van 

de boa’s. Koen: “Een boa (buitengewoon 

opsporingsambtenaar) is in dienst van 

de gemeente en zorgt voor de handha-

ving van de regels ten aanzien van orde 

en veiligheid; denk aan parkeren en 

overlast. De politie is er voor strafrechte-

lijke zaken. Een melding doen bij de 

gemeente gaat telefonisch via 14 076. 

Bij overlast van jongeren kunnen ook 

jongerenwerkers worden ingezet.” 

 

Voor de veiligheid in de buurt zijn de 

buurtpreventieteams erg belangrijk, 

vertelt Koen. Met de twee teams die er 

in Boeimeer zijn, wil hij later dit jaar als 

de corona-regels het toestaan, graag 

overleggen. 

 

NAC-supporters 

Naast wijkagent is Koen ook nog sup-

porterscoördinator van NAC en op zijn 

vraag of NAC leeft in onze wijk kon ik 

hem zeggen dat dat zeker het geval is. 

Ik heb hem verteld dat er plannen zijn 

om iets (een kunstwerk of een gedenk-

teken) te doen met het feit dat het NAC-

stadion in de wijk heeft gestaan. 

 

Aan het einde van het gesprek zwaaien 

we vriendelijk naar elkaar; hopelijk kun-

nen we in het najaar hier in de wijk el-

kaar weer gewoon de hand schudden. 

 

Op 6 mei jongstleden is oud-voorzitter 

van de Stichting Werkgroep Jeugd 

Boeimeer (WJB) Jos Verhagen op zijn 

65e verjaardag overleden. 

Jos was als actieve en betrokken wijkge-

noot jarenlang vrijwilliger en voorzitter 

van onze werkgroep. Met zijn enthousi-

asme en gedrevenheid was Jos de drij-

vende kracht achter veel activiteiten van 

de WJB zoals de disco’s, het jaarlijkse 

carnavalsfeest en de herintroductie van 

de avondvierdaagse in 2015. Tevens 

was hij de initiatiefnemer van de speel-

tuin en ontmoetingsplek in de tuin van  

Aneas. 

Door de vele activiteiten voor, tijdens en 

na afloop te combineren met de nodige 

gezelligheid wist Jos veel wijkgenoten 

met elkaar en met de werkgroep te ver-

binden.  

Onder zijn voorzitterschap kreeg de WJB 

een nieuwe impuls en is er een uitste-

kende en gezonde basis gevormd voor 

een stabiele toekomst om de vele activi-

teiten voor de kinderen en ouders in 

onze wijk te kunnen blijven organise-

ren. 

Namens alle vrijwilligers en oud vrijwil-

ligers wensen wij de nabestaanden veel 

sterkte bij het verwerken van het verlies 

van Jos. 

T E R  N A G E D A C H T E N I S  A A N  J O S  V E R H A G E N  

I N  G E S P R E K  M E T  K O E N  V A N  L A N G E N ,  D E  N I E U W E  W I J K A G E N T  

V O O R  B O E I M E E R  
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De Zonnebloem is er voor mensen met 

een lichamelijke beperking jong en oud. 

Door corona zijn deze mensen extra 

hard getroffen: zij zijn al beperkt in hun 

bewegingsvrijheid en ook alle activitei-

ten die de vrijwilligers van de afdeling 

Boeimeer normaal gesproken organise-

ren, konden niet doorgaan. Om toch in 

contact te blijven, ondernemen ze de 

meest creatieve acties om de deelne-

mers aangesloten te houden bij de sa-

menleving. En daar is geld voor nodig. 

Iedereen die Zonnebloemloten koopt, 

steunt het mooie vrijwilligerswerk. In 

P a g i n a  1 9  W i j k k r a n t  B o e i m e e r  

Mooie prijzenpot 

Natuurlijk speelt men mee om het 

mooie werk van de Zonnebloemvrijwil-

ligers te steunen, maar we zijn ook trots 

op het geweldige prijzenpakket: nieuwe 

prijzen, zoals vakantie in het Beekse 

Bergen Safari Resort, een dagje uit bij 

Tuinen Appeltern, handige keukenappa-

raten zoals een airfryer en een originele 

Zonnebloem thermosfles. De trekking 

vindt plaats op 8 november 2021.  

De loten kunnen besteld worden op 

zonnebloem.nl/loterij. 

Als promotie voor deze loterij heeft de 

Zonnebloem Breda-Boeimeer een extra 

groot lot overhandigd aan de voorzitter 

van Wijkraad Boeimeer, Paul de Kort.  

 

mei zijn de vrijwilligers gestart met de 

verkoop van de loten in Boeimeer. 

In dit corona-tijdperk kunnen wij van de 

Zonnebloem Breda-Boeimeer moeilijk 

deur aan deur gaan om onze Zonne-

bloemloten te verkopen. Om ons werk 

te kunnen blijven doen, zijn wij afhanke-

lijk van o.a. donaties. Ook de verkoop 

van Zonnebloemloten is voor ons als 

afdeling een belangrijke inkomstenbron. 

Van de inkomsten van alle loten blijft 

75% bij de afdeling Breda West. De rest 

gaat op aan prijzen en een klein deel 

aan kosten. 

 

Contactloos loten kopen 

De veiligheid van onze deelnemers en 

vrijwilligers is top prioriteit, dus hebben 

we gezocht naar een veilige manier om 

de Zonnebloemloten te verkopen. De 

loten kunnen online worden besteld. De 

opbrengst van de loten is bestemd voor 

het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem 

in Breda-Boeimeer. 

 

 

 

Tekening: Willem Oonincx  
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organiseren in de aula van de Petrus en 

Paulus school. Maar,  zodra het kan (met 

aanpassingen) gaan we er natuurlijk 

weer voor! 

 

 

 

 

Wil jij vrijwilliger worden bij de WJB? Dan 

horen we graag van jou!  

info@wjb-breda.nl 

Coming soon: 

- Er worden plannen gemaakt voor een 

alternatieve corona-proof avondvier-

daagse! 

- Heb jij al eens meegedaan aan een 

stoeprand competitie? We zijn erover 

aan het brainstormen! 

 

Er worden veel vragen gesteld over de 

disco's. Op dit moment lukt het nog niet 

om deze volgens de maatregelen te 

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

we gezellige wandelgroepjes. In je eigen 

buurt. Ieder groepje heeft een eigen 

begeleider. Samen wandel je wekelijks 

een leuke route. Zo leer je nieuwe men-

sen kennen én werk je aan je conditie! 

Wie er meedoen? Iedereen die met een 

stok of rollator loopt. En mensen die niet 

zelfstandig naar buiten kunnen. 

Wil je ná de Rollatorloop samen blijven 

wandelen? Dat kan. Want wat ons betreft 

gaan de groepjes gewoon door. 

 

 

Contact 

Je kunt ons bereiken via; 

 

             www.wjb-breda.nl 

 

             info@wjb-breda.nl 

 

             facebook.com/wjbbreda 

 

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 

Houd je van wandelen? Ontmoet je 

graag anderen? En wil jij je conditie 

verbeteren? Meld je dan nu aan als 

deelnemer voor een wandelgroepje. 

Een gezamenlijk doel van die groepjes 

kan zijn de jaarlijkse Rollatorloop bij 

AV Sprint. Die vindt dit jaar plaats op 

10 september. 

 

Wandelen in je eigen buurt            

Daar moet je natuurlijk wel een beetje 

op voorbereid zijn. Daarom beginnen 

R O L  E N  S T A P  J E  F I T  N A A R  D E  R O L L A T O R L O O P !  

 

Doe je ook mee? 

Je kunt je aanmelden bij Zorg voor el-

kaar Breda.  

Telefoonnummer:076 - 525 15 80.  

Aanmelden kan ook via de email:  

rollatorloop@zorgvoorelkaarbreda.nl 

We starten zodra er genoeg aanmeldin-

gen bij je in de buurt zijn. 

Je krijgt daarna automatisch bericht als 

we starten.  

 



 

 

J a a r g a n g  2 0  n r . 8 7  P a g i n a  2 2  



 

 

W i j k k r a n t  B o e i m e e r  P a g i n a  2 3  

L E Z E R S  S C H R I J V E N  

In het vorige nummer van de Wijkkrant 

schreef José Kuijken over de diversiteit 

van vogels die in de wijk te vinden zijn 

en hun natuurlijke vijanden, de katten. 

Onderstaand een reactie uit de wijk. 

 

Wat een behartenswaardig bericht van 

mevrouw José Kuijken in de laatste uit-

gave van onze Wijkkrant Boeimeer. 

Ik doel op haar, overigens vriendelijk en 

ingehouden, verzoek aan katteneigena-

ren om hun HUISdieren binnen te hou-

den. Haar motief is voornamelijk gele-

gen in haar bezorgdheid in breedste zin 

t.a.v. de vogelpopulatie en de gevaren 

van rondzwervende katten. 

Sta me toe daar e.e.a. aan toe te voe-

gen. De overlast van door de wijk strui-

nende katten beperkt zich niet tot slach-

ting van (al dan niet jonge) vogels en 

andere kleine dieren. Met name ook ge- 

(lees mis)-bruik van voor- en achtertui-

nen als favoriete kattenbak en wat daar 

zoal bij hoort is me al jaren een doorn in 

het oog. 

De eigenaar van een hond moet stan-

daard voldoen aan allerhande verplich-

tingen. Belasting betalen, uitlaten aan de 

lijn tot het aangewezen terrein, eventue-

le ongelukjes ter plekke opruimen en 

boete bij nalatigheid, enz. Daarbij is hij 

of zij verplicht het HUISdier, de hond 

dus, letterlijk in huis of tuin te houden. 

Waarom, zo vraag ik me af, geldt dit 

alles niet voor de katteneigenaar? 

Het zou naar mijn overtuiging een boel 

ergernis voorkomen! 

Ben erg benieuwd naar reacties van le-

zers. 

F. Roksnoer 

Gezeten op ‘n steen langs de Aa of Weerijs  

prijs ik mij gelukkig 

voorbij de vistrap wervelt het water 

golft kringelt slingert zich langs planten 

schuimvlokken verschijnen 

luchtbellen dansen en deinen 

de zon geeft hen regenboogkleuren 

aan de overkant roerloos tussen het riet 

wacht de reiger 

 

daar op die steen aan het water 

staat het leven even stil 

langzaam vervolg ik mijn weg 

met zevenduizend stappen 

L A N G S  D E  A A  O F  W E E R I J S  

Bep van Nieuwburg 
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komen en de school zien krimpen tot 11 

klassen in de jaren ’90 en zien groeien tot de 

22 klassen en 510 leerlingen dit schooljaar.  

Waar vroeger de verdeling van mannen en 

vrouwen in het lerarenteam gelijk was, wer-

ken er nu meer vrouwen. Gelukkig staan er 

op de P&P nog redelijk wat mannen voor de 

klas. Dat is positief, want vooral voor de 

jongens is het belangrijk om ook mannelijke 

docenten te hebben. Om die mannen aan te 

trekken zouden betere arbeidsvoorwaarden 

zeker helpen én een andere opzet van de 

opleiding voor leerkracht waarbij je kunt 

kiezen voor het jongere of het oudere kind. 

 

Hoeveel leerlingen hij gedurende al die jaren 

in de klas heeft gehad ? Als je uitgaat van 

zo’n 25 kinderen gemiddeld, 38 jaar lang, 

kom je op 950 kinderen. Soms waren de 

klassen veel groter, zijn grootste klas was 

een groep 8 van 36 kinderen, maar gelukkig 

is dat tegenwoordig niet meer de norm.  

Bijzonder is dat hij inmiddels al heel wat 

kinderen in de klas heeft gehad, waarvan de 

ouders ook bij hem in de klas hebben geze-

ten. Elke jaar zijn er dat wel één of twee. Dat 

zegt ook wel iets over de aantrekkelijkheid 

van onze wijk natuurlijk. Ook zijn er oud-

leerlingen die later bij hem stage liepen en 

nu zelfs zijn collega’s zijn. 

 

Digitalisering 

De grootste veranderingen gedurende die 

38 jaar? Op de eerste plaats noemt Ad de 

digitalisering. Als hij me aan het einde van 

het gesprek zijn lokaal laat zien en een de-

monstratie geeft van de mogelijkheden van 

het digibord, snap ik het wel. Lessen, oefe-

ningen, toetsen, leerlingvolgsystemen, je 

kunt het zo gek niet verzinnen, of het kan 

digitaal. En voor elke leerling is er een chro-

mebook beschikbaar waarop ze opdrachten 

en toetsen maken. Dat maakt het lesgeven 

wel wat anders dan werken met een krijtje. 

De leerlingen zitten trouwens zeker niet de 

hele schooldag naar schermen te turen; ze 

werken ook met (werk)boeken en atlassen 

bijvoorbeeld. 

Een andere ingrijpende verandering is het 

zogenaamde passend onderwijs. Leerlingen 

met leer- of gedragsproblemen blijven zo-

veel mogelijk in het reguliere onderwijs en 

gaan minder snel naar het speciaal onder-

wijs. Voor de leerkrachten betekent dat wel 

een extra uitdaging. Ook het toegenomen 

administratieve werk eist veel tijd; met een 

lerarenagenda met daarin de cijfers van de 

leerlingen, red je het niet meer. En ja, de 

leerlingen en vooral hun ouders zijn in de 

loop van de jaren wel mondiger geworden, 

maar niet op een vervelende manier. 

P a g i n a  2 5  

Paul Teunissen 

 

Vlak vóór ons gesprek was in het nieuws dat 

een kwart van de kinderen in Nederland in 

groep 8 het minimale niveau van rekenen en 

lezen niet haalt. Op de Petrus en Paulus 

wordt elke dag in groep 3 tot en met 8 ge-

start met een half uur lezen en elke dag 

wordt er ook een uur gerekend. Er wordt dus 

hard aan gewerkt, maar door allerlei eisen 

die de overheid stelt (aandacht voor creatie-

ve vakken, lichamelijke opvoeding, sociaal-

emotionele ontwikkeling, burgerschap, cul-

tuur, Engels etc.), is er minder tijd voor taal 

en rekenen dan vroeger. 

 

Corona 

Het virus heeft het onderwijs op de Petrus en 

Paulus niet echt ontwricht. Er is door be-

smettingen een aantal keer een klas naar 

huis gestuurd. Bij de teamleden is er veel 

getest, maar gelukkig tot nu toe maar één 

teamlid positief bevonden. Op dit moment 

(april) worden de pauzes van de groepen zo 

gepland dat verschillende groepen onderling 

zo weinig mogelijk met elkaar in contact 

komen. De speelplaats is hierom met rood-

witte linten opgedeeld in verschillende vak-

ken.  

Tijdens de sluiting van de scholen hebben de 

meeste kinderen thuis goed gewerkt. Dat 

komt omdat er in de klas al veel digitaal 

werd gewerkt via INOS web, er devices be-

schikbaar waren en daardoor relatief snel 

geschakeld kon worden. Maar zeker ook 

door de inzet van de ouders van de kinderen 

in onze wijk en het team. 

 

Tijdens zijn loopbaan heeft Ad alle groepen 

(op groep 5 na) gehad. Van alle groepen 

werkt hij het liefst met de hoogste groepen. 

Dit schooljaar heeft hij samen met een colle-

ga groep 6 en is hij teamcoördinator groep 

6/7/8.  

Na dit jaar heeft hij vanuit zijn nieuwe woon-

plaats Galder nog zeven jaar te gaan. Nog 

zeven gelukkige klassen dus. Of in de ko-

mende jaren het Boeimeer-bloed zal kruipen 

waar het niet gaan kan, moet nog blijken; 

misschien dat de mooie woningen in Park 

Langendijk hem weer terug kunnen lokken … 

Opgroeien, wonen en werken in Boeimeer 

Al 38 jaar werkt Ad van den Meerendonk op 

de Petrus en Paulus en tijdens ons gesprek in 

de aula van de school merk ik dat hij dat nog 

steeds met heel veel plezier, enthousiasme 

en bezieling doet; als een soort Theo Thijs-

sen met Boeimeer-bloed in de aderen. 

 

Hij is geboren in de Ruusbroecstraat. Zijn 

vader was leraar tekenen aan de kweek-

school Sint Frans op het Dr. Ingenhouszplein. 

Zelf heeft Ad daar ook gestudeerd, aan wat 

in zijn tijd de pedagogische academie heette. 

Zijn schooljaren begon hij op Maria’s Kleu-

terhof, de kleuterschool in de Brederostraat. 

Daarna door naar de Paulus-school (met de 

wet op het basisonderwijs van 1985 is ook 

de kleuterschool in het gebouw aan de 

Roland Holststraat ingetrokken). Na de ba-

sisschool begint hij op Markenhage. Brugklas 

1 was in de Ruusbroecstraat (nu Ons sbo) en 

brugklas 2 was in de Brederostraat (nu Bre-

derocollege). De Havo-opleiding zat aan de 

Markendaalseweg. In die tijd hoefde je als 

kind nauwelijks de wijk uit om onderwijs te 

volgen. Ook als volwassene hoef je trouwens 

de wijk niet uit; tot enkele maanden geleden 

heeft Ad altijd in Boeimeer gewoond. 

 

Krimp en groei 

Zijn eerste jaren als onderwijzer had Ad links 

en rechts invalbaantjes en zo is hij ook in 

1983 door directeur Frits van Gils aangeno-

men om één dag in de week meester Ang te 

vervangen. Was wel raar om plots collega’s 

te hebben die ooit je leraren waren en om ze 

dan ineens bij hun voornaam te mogen noe-

men. Inmiddels heeft hij al zeven directeuren 

meegemaakt, veel collega’s zien gaan en 

I N  G E S P R E K  M E T  A D  V A N  D E N  M E E R E N D O N K  
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Paul Teunissen 

B A N K J E  V A N  M E G A N  O N T H U L D  

 

geïnspireerd op de bankjes in Central 

Park in New York, waar Megan een paar 

keer met haar vader is geweest. Op het 

bankje zit een gedenkplaatje, verzorgd 

door juwelier Jeroen van der Put uit 

Princenhage.  

 

Al met al een mooie en bijzondere plek 

om even aan Megan te denken. 

 

Op zaterdagmiddag 24 april heeft bur-

gemeester Paul Depla het “bankje van 

Megan” onthuld. Haar ouders, grootou-

ders, klasgenootjes en vriendinnen wa-

ren daarbij aanwezig. Het bankje staat 

op een verhoging in het grasveld aan 

de Langendijk tegenover de winkelstrip. 

Depla noemde het een mooie én ver-

drietige dag en nam de honderden 

belangstellenden mee naar de negen-

tiende augustus 2019 toen Megan op 

gruwelijke wijze om het leven werd 

gebracht.  

Het bankje was gehuld in een span-

doek dat gemaakt was door vrijwilligers 

van het Mondiaal Centrum in de 

Roland Holststraat. Na de onthulling 

bedankte Paul de Kort, voorzitter van 

Wijkraad Boeimeer, de aanwezigen 

waarna er vele bloemen bij het bankje 

werden gelegd. 

Het bankje is gemaakt door Tim van 

den Burg, van hout afkomstig van een 

tachtigjarige esdoorn die aan de Nas-

sausingel heeft gestaan. Het ontwerp is  

 

Marga van Bergen 

S O N S B E E C K  

 

 

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit thuisland 

ja, een goeie vriend 

ons park rondom 

ons van-sons 

dit van-sonsbeeck park 

een echte rakker 

zo'n groene kerel 

energiek en dapper 

hij weet me te verrassen 

machtige bomen tot aan de hemel 

bedwelmende geur van seringen 

waterpartij voor t jonge grut 

én kletsnat worden 

hij is zo knap 

hij heeft voor elck wat wils 

 

Komt 

en helpt gij 

een keer ook 

kleine grote Robin Hood, 

vrijwilligersgroep: 

Iamsonsbeeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg het Sonsbeeckpark op Instagram 

@sonsbeeckpark en Facebook like ons 

op /SonsbeeckparkBreda 

© Pics4Profs / Johan Wouters 
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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 2021:   

 

• 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 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 

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


 

 


