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Het ABC van de natuur 

Het alfabet van dieren en bloemen  
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KOOP LOKAAL 
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V A N  D E  R E D A C T I E  

de een periode van een maand als een 

klein iets.  

 

Veel leesplezier in dit herfstnummer. 

Als je regelmatig door de wijk loopt, valt 

het je op dat er steeds en overal aan de 

weg wordt gewerkt. Maanden geleden 

was de Julianasingel geblokkeerd door 

de werkzaamheden en nu zie ik weer 

opengebroken stukken aan de Willem 

van Oranjelaan. De Langendijk was ook 

al onderwerp van diverse werkzaamhe-

den, en dan heb ik het nog niet over de 

werkzaamheden om elke woning te 

voorzien van glasvezel. En op het mo-

ment dat u dit leest (medio september) 

zijn er ongetwijfeld weer opengebroken 

wegen op andere plekken in de wijk. 

Ondanks het ongemak (je moet omrij-

den of je kunt je auto niet voor je woon-

huis parkeren zodat je een end moet 

sjouwen met je boodschappen) zijn dit 

soort werkzaamheden niet voor niets. 

Een betere doorgang voor het verkeer, 

herstel aan de wegen of (op latere ter-

mijn) beter internet zijn in het verschiet.  

Erover klagen is wel begrijpelijk en ligt 

in onze aard, maar sommige zaken 

moeten worden aangepast, en daarbij 

kan enig overlast ontstaan. Het zij zo. 

Ik las vanmorgen in de krant dat er de 

komende twee jaar aan de Haringvliet-

burg wordt gewerkt. Rijkswaterstaat 

verwacht voor de reizenden extra reistijd 

van een half uur, overlast door het rijden 

langs smalle wegen, etc. Dan voelt een 

opgebroken weg in Boeimeer geduren-

Rich Thomassen 

Het is stil rondom het Amphia zieken-

huis aan de Langendijk. Bijna geen au-

to’s meer op het parkeerterrein, de slag-

bomen staan open en ook er tegenover 

vlakbij het Luzac Lyceum is het bijna 

leeg. De oogpoli is als laatste verdwenen 

en wat nu volgt is volledige ontmante-

ling van alle gebouwen. Vanaf volgend 

jaar komt opbouw en invulling van het 

nieuwe toekomstige bestaan voor nieu-

we wijkbewoners. Wij zijn benieuwd hoe 

dit zich verder in onze wijk zal ontwikke-

len. 

Heeft het zin om als omwonende rich-

ting gemeente te melden dat men last 

heeft van zaken die niet horen? Dat 

heeft zeker zin! Recentelijk is er overleg 

geweest tussen omwonenden, ambtena-

ren van de gemeente, de wijkraad en 

verdere belangstellenden in het Mondi-

aal Centrum over de aanwezigheid van 

zwemmende, van takken af duikende 

jeugd en overlast van voorbij varende 

discobootjes en dit allemaal vlakbij de 

Cimburgalaan. 

Het resultaat van deze bijeenkomst was: 

als je structureel wilt handhaven dan zal 

er eerst een verbod moeten komen en 

aangeven waar wel en waar niet ge-

zwommen mag worden. Er is nu overleg 

met o.a. bootverhuurders om te komen 

tot een duidelijke standpuntbepaling. Er 

zijn recent op de meest cruciale plekken 

zwemverbod borden geplaatst.  

En nu maar hopen dat de rust voor de 

direct betrokkenen is teruggekeerd en 

het gevaar voor en door, in het water 

springende, kinderen is verdwenen. 

Ook het initiatief om in het Zaartpark 

een zwemplek te creëren is door klach-

ten hierover ingetrokken. We hebben 

verder nog niets, of niet meer, gehoord 

over het gemeentelijk idee van april dit 

jaar om 21 standplaatsen in het water bij 

de Michiel de Ruyterstraat te plaatsen. 

Hiertegen zijn bezwaarmakers uit de 

buurt in beroep gegaan. Is het nu wach-

ten op de volgende gemeentelijke ver-

kiezingen? 

Het werkt dus wel. Goed onderbouwde 

opmerkingen, bezwaren of aanwijzingen 

hebben zeker kans van slagen om opge-

volgd te worden, echter klachten over 

geluidsoverlast van spelende, voetbal-

lende, jongeren of frivole scholieren van 

basisscholen komen we ook tegen en 

daar valt weinig tegen te doen. Hierbij is 

een afweging van belang van toepassing 

en zijn de scholen en de gemeente fei-

telijk het aanspreekpunt. 

Loop eens rond in het Van Sonsbeeck-

park, het Zaartpark of langs het water 

richting Zuidelijke Rondweg en (her)

ontdek hoe mooi het eigenlijk is in onze 

wijk. Nu zeker richting herfst alles in 

bloei staat is de natuur weer geweldig 

en dankbaar zichtbaar. 

Er komt binnenkort eindelijk weer een 

openbare vergadering van de Wijkraad. 

We hebben, zoals wellicht bij u bekend, 

een aantal keren deze vergadering op 

moeten schorten of uitstellen vanwege 

corona. Het is nu al meer dan achttien 

maanden geleden dat we een bijeen-

komst konden organiseren. Wij, het 

wijkraadbestuur en zijn leden, staan in 

de startblokken om te beginnen aan 

een nieuw coronavrij Boeimeer, wensen 

zijn er genoeg, ideeën en daadkracht in 

overvloed.  

 

Wilt u contact met ons? Stuur een mail 

naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze 

secretaris Peter van Dijk komt gezwind 

met antwoord. Of kom naar  

de wijkraad vergadering 19 oktober.  

 

Wij wensen u een fijne, hoopvolle, 

voortzetting van dit bijzondere jaar toe, 

Stichting Bestuur Wijkraad Boeimeer 

Namens Jeanne, José, Mariël en Peter 

Paul de Kort 

Voorzitter 

 

 

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


 

 

P a g i n a  4  J a a r g a n g  2 1  n r . 8 9  



 

 

W i j k k r a n t  B o e i m e e r  P a g i n a  5  

J, K en L 

 

in de tuin staat een Jasmijn 

met Knoppen en veel bloemen  

teveel om op te noemen 

de Kamperfoelie in het bos  

en ook Lelietjes van Dalen 

bloeien Lang in het groene mos 

                                    

 

M, N en O 

 

daar vliegt een Musje in de tuin 

Onder de Narcissen 

het heeft een Naaktslak in haar bek 

Op zichzelf is dat niet gek! 

dat is Normaal in de Natuur 

Maar ik kan me Ook vergissen 

 

 

P,Q en R 

 

lust jij ook Pompoenen 

oranje, geel en Rood 

Qua kleur heb ik geen voorkeur 

ik ga Pardoes voor groot 

daar maak ik dan een soepje van 

in een Ruime grote Pan 

 

 

S,T en U 

 

Sofietje is graag buiten 

Zoekt naar Takken in het bos 

Soms ziet ze een Uiltje 

of Telt eikels op het mos 

en de kastanjes in het gras 

die Stopt ze in haar Tas 

 

 

 

V,W en X 

 

in de Vijver van de buren 

Woont een kikker en een pad 

ze vangen Vliegen, eten Wormen 

en Worden steeds weer nat 

ik ken geen dieren met een X 

geen Vogels, Vissen helemaal niks! 

 

 

IJ en Z 

 

de IJsbeer en de Zebravink 

die Zongen een duet 

toen kwam de IJsvogel erbij 

die tikte met zijn snavel 

de maat en Zong de tweede stem 

ik was er Zelluf bij! 

Dit is nu het Alfabet  

Van dieren en van bloemen 

En kijk je goed in de natuur 

Dan weet je op de lange duur 

Nog veel meer op te noemen   

 

A,B en C 

 

in mijn Appel zit een worm 

Ajakkes, jakkie, Bah! 

geef mij maar een Bellefleur 

die heeft een mooie rode kleur 

maar Bijt nooit in een Citroen 

niet als ie geel is of nog groen!  

 

 

 D, E en F 

 

daar zit een Duif hoog in de boom 

heel stil doet hij een Dutje 

een Ekster krijst er Flink op los 

die komt vast uit het Enge bos 

de merel Fluit een hoge toon 

dat Flikt hij heel gewoon 

 

 

G, H en I 

 

zie je die Grote Grauwe Gans 

In boer Henk zijn weiland? 

hij zoekt naar Hazelwormen 

hij jaagt ook op enorme 

Harige Insecten 

dat is Heel Interessant 

H E T  A B C  V A N  D E  N A T U U R  

Maartje van der Plas 

Z 
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1. De vlieg in de slagerij afdeling 

 

Soms kan het gebeuren dat er minder 

gewenst bezoek komt in de supermarkt, 

dat kan bijvoorbeeld een inbreker zijn 

maar ook een simpele vlieg. Een derge-

lijke ongewenste vlieg vloog al geruime 

tijd in de slagerij rond tot grote irritatie 

van de slager. Wat hij ook probeerde 

om de vlieg te vangen (lees: dood mep-

pen), iedere keer was deze de slager te 

vlug af. Ook de blauwe verdelgingslamp 

had blijkbaar onvoldoende aantrek-

kingskracht want daar werd met een 

grote boog omheen gevlogen. 

Een klant die juist voor de toonbank 

staat als de vlieg weer rondvliegt in de 

slagerijafdeling maakt daar een terechte 

opmerking over. “Slager”, zegt deze 

mevrouw, “daar vliegt een vlieg in uw 

slagerij rond en dat vind ik onfris. U 

moet daar iets aan doen.” 

“Ja mevrouw”, is het antwoord van de 

slager, “dat kreng irriteert mij vreselijk. Ik 

heb van alles geprobeerd om dat kreng 

te verjagen maar hij blijft vrolijk rond-

vliegen en soms gaat hij zelfs brutaal-

weg op mijn hoofd zitten.” 

“Toch moet u daar maar eens snel wat 

aan doen”, zei de klant. 

“Mevrouw”, zei de slager, “daar laat ik 

geen gras over groeien. Let maar eens 

op.” En hij nam uit de messenbak een 

groot vlijmscherp mes en sloop daar-

mee in de hand op de vlieg af. 

Deze vloog niet op maar bleef uitda-

gend zitten (kan dat bij een vlieg?). Met 

een flitsende uithaal zwaaide de slager 

met het mes naar de vlieg die gewoon 

wegvloog. 

“Nou slager, dat helpt ook niet veel.” 

“Ja mevrouw”, was het antwoord. “De 

vlieg vloog wel weg maar na de uithaal 

met het mes kan hij nooit maar dan ook 

echt nooit meer vader worden. Dus na-

komelingen kan hij vergeten.” Even was 

het stil , maar toen het kwartje gevallen 

was merkte de klant op: “Houd je moe-

der voor de gek maar mij niet.” 

Gelukkig nam zij het sportief op, kocht 

het benodigde vlees en vleeswaren en 

met een glimlach op haar gezicht liep zij 

naar de kassa . Achterom kijkend zei zij: 

“Dag slager. Doe vooral de groeten aan 

jouw moeder." 

 

2. Hebben die kip! 

 

Het was druk voor de slagerij toonbank, 

een tiental klanten wachtte rustig op 

hun beurt als plots een “dame” de rust 

verstoorde door zich met veel vertoon 

en ellebooggebruik een weg door de 

wachtende klanten te banen. “Hallo sla-

ger, ik sta dubbel geparkeerd en kan 

niet lang wachten , geef mij die verse kip 

eens aan.” 

“Wacht even mevrouw”, was het ant-

woord van de slager, “Zo werkt het niet. 

U moet even op uw beurt wachten en 

dan wordt u snel en vakkundig gehol-

pen.” 

“Maar”, zegt zij, “je kunt me toch wel 

even die kip aanreiken.” En gelijktijdig 

P a g i n a  7  

E N K E L E  A N E K D O T E S  U I T  M I J N  S P A R T I J D  

begaf ze zich brutaalweg achter de 

toonbank en pakt daar de begeerde kip 

uit. Nou breekt mijn klomp, dacht de 

slager en in een flits wist hij de kip bij 

een poot te pakken en stonden zij bei-

den aan de kip te trekken.  

“Geef mij die kip verdorie of ik doe je 

wat”, riep zij met overslaande stem. 

“Nou vergeet het maar”, was het ant-

woord en met een ruk trok de slager de 

kip uit haar handen. 

Uiteraard stonden de overige klanten 

verbaasd toe te kijken en vonden het, 

aan de gezichten te zien, een rare verto-

ning. Met hoogrode konen en veronge-

lijkt gezicht droop “de dame” af zonder 

de gewenste kip. Buiten stond haar dub-

bel geparkeerde auto met chauffeur en 

draaiende motor te wachten. Haastig 

stapte zij in en met een harde klap sloot 

het portier, ons allemaal in verbazing 

achterlatend. Nog net hoorde ik: “Wie is 

de volgende klant?” 

Antoon Dirven 
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O U D - W I J K G E N O O T  T O M  V A N  D I J K  

Paul Teunissen 

Keuzes maken en stappen zetten 

Na vele omzwervingen is Tom van Dijk 

sinds kort weer terug in Breda. Niet in 

Boeimeer, waar hij dertien jaar heeft ge-

woond aan de Vriesdongen, maar in een 

mooi appartement in hartje centrum. Van-

af het begin van dit jaar heeft hij zich daar 

gevestigd als uitvaartbegeleider: Tom van 

Dijk Uitvaarten. Hij doet dat samen met 

zijn partner Rob van Tilburg. Beide heren 

ontvangen me gastvrij en we praten an-

derhalf uur geanimeerd over keuzes ma-

ken in het leven, nabestaanden bijstaan, 

ontwikkelingen in de uitvaartbranche en 

de vraag of er leven is na de dood. 

 

Andere wereld 

De omzwervingen van Tom zijn letterlijk 

(hij heeft op vele plaatsen gewoond en 

gewerkt) en figuurlijk (hij heeft zeer ver-

schillende soorten werk gedaan). Na zijn 

VWO op het Mencia en zijn dienstplicht is 

Tom de verpleging ingegaan. Zijn special-

ismes waren intensive care en hartbewa-

king. Daarna maakte hij de overstap naar 

het bedrijfsleven. De medische hulpmidde-

len waar hij eerst mee werkte, ging hij nu 

verkopen; zowel nationaal als internatio-

naal. Leuk werk waarbij hij alle continenten 

heeft bereisd, maar op een gegeven mo-

ment rees ook bij hem de bekende vraag: 

“Is dit het nou?” Door de uitvaarten van 

zijn ouders was hij zeer geïnteresseerd 

geraakt in het vak en toen er een vacature 

kwam als franchisenemer bij Monuta in 

Oisterwijk, hakte hij de knoop door en 

stapte hij in een totaal andere wereld. 

Hij heeft er geen moment spijt van gehad. 

Met enthousiasme vertelt hij over de kern 

van het werk: het met gevoel begeleiden 

en steunen van nabestaanden, zonder 

daarbij de organisatorische kant uit het 

oog te verliezen. Er moet nu eenmaal op 

korte termijn heel veel geregeld worden. 

Dat hij dit goed doet, blijkt wel uit het feit 

dat hij vaak gevraagd wordt een uitvaart te 

begeleiden omdat men zo tevreden was 

over een eerdere uitvaart die hij had bege-

leid.  

Na Oisterwijk heeft Tom een aantal jaren 

in Tilburg gewerkt als uitvaartbegeleider 

én als manager van het Monuta-

uitvaartcentrum. Een combinatie van werk-

zaamheden die geen ruimte liet voor een 

leven naast het werk en weer hakte hij een 

knoop door: stoppen bij Monuta in Tilburg 

en voor zichzelf beginnen in Breda. 

 

Ritueel begeleider 

Deze laatste stap heeft hij niet alleen ge-

zet, Rob van Tilburg is mede-vennoot. Rob 

werkte ook bij Monuta en is ritueel bege-

leider bij afscheid. Je zou zo’n ritueel be-

geleider kunnen vergelijken met wat een 

pastoor vroeger deed, legt hij uit. Je praat 

met de familie over de overledene: wat 

voor mens was hij/zij, wat verwachtte hij/

zij van het leven, hoe keek hij/zij aan tegen 

de dood? Samen bereid je zo het inhoude-

lijke deel van het afscheid voor. Zulke ge-

sprekken kunnen uren duren, maar Rob 

vindt het fijn om te doen en zo de nabe-

staanden te helpen bij het goed afscheid 

nemen van iemand die je dierbaar is. Hij 

heeft hiervoor een speciale opleiding ge-

volgd. Over het maken van keuzes gespro-

ken: Rob komt uit de marketing en ook hij 

heeft op een gegeven moment ervoor 

gekozen om te gaan doen waar hij zich het 

beste bij voelt. 

 

Corona heeft de uitvaartbranche niet on-

beroerd gelaten. De anderhalve-meter-

regel was juist daar erg ingrijpend (geen 

handen schudden, geen omhelzingen, 

geen troostende armen op schouders) en 

ook het beperkte aantal bezoekers dat een 

uitvaart mocht bijwonen was vervelend. De 

livestream bood wel uitkomst, maar kan 

een bijeenkomst met fysieke aanwezigheid 

nooit vervangen. De bijeenkomsten in 

kleine kring waren wel erg intiem en dat 

was juist erg fijn, maar als het weer kan in 

de toekomst, zullen velen zeker teruggaan 

naar de oude situatie. 

 

Creatief 

Het virus heeft een groot beroep gedaan 

op de creativiteit van de uitvaartverzorgers 

en al verwacht je dat misschien niet, het is 

ook juist bij uitstek een creatief vak, vertelt 

Tom. Er zijn zoveel manieren om afscheid 

te nemen: begraven of cremeren, as ver-

strooien of een urn, een natuurbegraaf-

plaats, een klassieke zwarte auto of een 

boot of bakfiets, een kist of een lijkwade? 

Het is goed om daarover al tijdens je leven 

na te denken en daarom heeft hij een han-

dig boekje uitgegeven waarin die keuzes 

beschreven worden en waar je je voorkeu-

ren kunt noteren. Je kunt het boekje gratis 

aanvragen door een e-mail te sturen aan 

info@tomvandijkuitvaarten.nl. 

 

Het komende najaar en winter organiseert 

Tom van Dijk Uitvaarten een aantal bijeen-

komsten op locaties die gebruikt worden 

voor afscheidsceremonies. In Breda is dat 

bijvoorbeeld de Avenue in de Waterstraat. 

Op zondagmiddag 28 november om 14.00 

uur begint daar een programma met me-

dium Myrthe Bruinzeel. De creativiteit van 

de heren lijkt geen grenzen te kennen, 

dacht ik toen ik dat hoorde, maar Rob 

legde uit dat ze goede ervaringen met 

haar en dit programma hebben. Het wordt 

zeker een interessante middag en het doel 

is, de aanwezigen na te laten denken over 

de dood en wat er daarna komt (of niet). 

Aanmelden voor deze middag kan via het 

bovenstaande mailadres. Toegang en kof-

fie/thee zijn gratis. 

 

Enigszins beduusd sta ik later weer buiten; 

wat een omzwervingen hebben we ge-

maakt in dit gesprek: van carrièreswitch via 

corona naar creativiteit en spiritualiteit. Ik 

ga maar eens beginnen met het invullen 

van de uitvaartwensengids en me aanmel-

den voor 28 november. 

 

 

Links Tom van Dijk, rechts Rob van Tilburg 

about:blank
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 Stoffering Interieur Onderhoud 

VOOR WONING-EN PROJECTSTOFFERING 

Ron Poortman 

TAPIJT 

MARMOLEUM 

PVC VLOEREN 

VINYL VLOEREN 

LAMINAAT 

GORDIJNEN 

ROLGORDIJNEN 

VOUWGORDIJNEN 

PLISSE & DUETTE 

VERTICALE JALOEZIEEN 

HOUTEN JALOEZIEEN 

HORIZONTALE JALOEZIEEN 

 

ORANJEBOOMSTRAAT 317 

4812 EG BREDA 

TEL: 076-5297314          

www.poortmanstoffering.nl 
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Bram Heringa  

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

In de vorige Wijkkrant sprak ik de hoop 

uit dat we in september weer volop ver-

der kunnen met een gastvrij en inspire-

rend huis te zijn. Het verloop van de 

pandemie vervult niet al onze wensen, 

maar wel veel. De activiteiten die bijna 

niet gestopt zijn, blijven doorgaan: in-

loop op woensdag en vrijdagmorgen, de 

Naald-en-Draad-groep op vrijdag, het 

spreekuur maatschappelijk werk. 

 

Onze komende activiteiten:  

Op zondag 5 september doet het MCB 

mee aan Struinen in de Tuinen. Een goe-

de manier om meer mensen kennis te 

laten maken met het gebouw en wat 

erin omgaat. Hoe het is gegaan, hopen 

we in het volgende nummer van de 

wijkkrant te melden. 

 

Van 18 tot 25 september is het weer 

Vredesweek.  

De Vredesweek wordt geopend op  za-

terdag 18 september in het MCB.  Het 

thema van deze Vredesweek is ‘inclusief 

samenleven’. Daarbij stellen we de 

vraag: wat doe jij in vredesnaam om uit 

je vertrouwde bubbel te komen?  De 

activiteitengroep van het Mondiaal Cen-

trum wil het accent leggen op racisme, 

niet alleen in Nederland, maar in de 

gehele wereld. 

Op   dinsdag 21 september wordt op 

het binnenplein van de KMA de Vredes-

prijs uitgereikt. Het is nog niet bekend 

wie de genomineerden zijn, maar onge-

twijfeld zijn het heel inspirerende Bre-

danaars.  

Op vrijdag 24 september vertonen we in 

de Aula van het MCB de film Lincoln. 

Aanvang: 19.30 uur. U moet zich hier-

voor opgeven bij  vredes-

week2021@mondiaalcentrumbreda.nl 

 

Open dag 

Op 2 oktober: Open Dag. Vanaf 13.30 

uur kan iedereen kan een kijkje komen 

nemen in het Mondiaal Centrum op de 

open dag en zich laten verrassen. Maak 

kennis met de bewoners, laat je rondlei-

den in het kloostergebouw, luister naar 

de verhalen van nieuwkomers in Breda 

en geniet van een lekker hapje. Interesse 

in wat er nog meer gebeurt in het 

MCB?  Dan staan de vrijwilligers je graag 

te woord en laten zien waar ze mee be-

zig zijn. 

 

Racisme  

Op woensdag 27 oktober om 19.30 uur 

geeft dr. Pablo Isla Monsalve een lezing 

met discussie daarna over het thema: “Ik 

ben geen racist……. Analyse van racisme 

en rationalisme in de huidige samenle-

ving.” Dr. Pablo Isla Monsalve is docent 

van het instituut voor geschiedenis aan 

de universiteit van Leiden. Aanvang: 

19.30 uur. Wel eerst opgeven bij   

vredesweek2021 

@mondiaalcentrumbreda.nl 

 

Op vrijdag 26 november houdt Sylvana 

Simons, Tweede Kamerlid voor Bij1, een 

lezing over het thema Institutionele Uit-

sluiting. Aanvang: 19.30 uur. Wel eerst 

opgeven bij: vredes-

week2021@mondiaalcentrumbreda.nl 

 

Onze bewoners 

Zoals altijd wisselt het aantal gasten.  

Een enkeling heeft zijn eigen weg geko-

zen, een ander een verblijfsvergunning 

gekregen en weer anderen konden een 

herhaalde aanvraag indienen. Dit jaar 

was er speciale aandacht voor zes Chi-

nese koks, die hun arbeidscontract ver-

broken zagen en daarmee ook hun recht 

op verblijf. Met steun van Fair Work 

hebben de meesten weer nieuw werk 

gevonden na de lockdown. Anderen zijn 

teruggekeerd. 

En nu leven we heel in het bijzonder 

mee met de mensen uit Afghanistan. Zij 

zitten ver weg van de oorlog. Maar te-

gelijk zitten ze er middenin. Wie kan zich 

voorstellen wat je dan meemaakt? 

Tot slot: we staan altijd open voor idee-

ën, want we maken graag plannen met 

en voor de bewoners van de wijk Boei-

meer. Volg ons op facebook van MCB 

waar de ontmoeting en verbinding met 

elkaar centraal staat.  

 

Tot ziens op zaterdag 2 oktober in het 

Mondiaal Centrum aan Roland 

Holststraat 71!! 
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Paul Teunissen 

Je ziet ze steeds meer, boekenkastjes in 

voortuinen waar je boeken kunt lenen, 

ruilen of gewoon meenemen. Ook in 

Boeimeer zijn er inmiddels een aantal. 

Omdat ik zo’n kastje niet kan passeren 

zonder er even in te snuffelen, wil ik ook 

wel eens weten waarom iemand nou 

zoiets in zijn of haar voortuin zet. In dit 

geval staat het kastje in de voortuin van 

Zaart 28, het Boeimeer Boekruil Biebje.  

 

Ik vraag het aan Hiltje Wansink, zij heeft 

zo’n drie jaar geleden haar Boekruil 

Biebje geopend. Het idee kreeg ze toen 

ze een vriendin in de V.S bezocht die 

ook zo’n kastje had. De boeken die zij 

en haar man over hadden, brachten ze 

altijd naar de kringloop, maar zou het 

niet veel leuker zijn om ze in de voortuin 

in een kastje te zetten? Met een kastje 

uit diezelfde kringloop was het plan zo 

uitgevoerd en sinds die tijd hebben heel 

wat boeken nieuwe lezers gevonden. 

 

Hiltje: “In het begin waren het onze ei-

gen boeken die erin stonden, maar al 

snel kregen we tassen vol boeken van 

vrienden om de voorraad aan te vullen. 

Er zijn ook snuffelaars die niet alleen een 

boek meenemen, maar ook andere boe-

ken weer achterlaten. En zo vind ik zelf 

ook nog wel eens een boek dat ik wil 

lezen.” 

Er zijn altijd genoeg boeken om het 

kastje te vullen. Regelmatig moet ze de 

boeken wat rechtzetten en af en toe 

vervangt ze de hele inhoud en zet ze er 

weer andere exemplaren in. Titels die 

lang blijven staan, brengt ze alsnog naar 

de kringloop. Romans gaan het vlotst, 

geschiedenis en spiritualiteit gaan wat 

minder, maar soms word je toch nog 

verrast: een tiendelige serie uit de jaren 

’60 met de verhalen van Duizend-en-

één-nacht was snel weg. 

 

Even zwaaien 

Ouderen én jongeren komen snuffelen 

en er zijn een paar vaste klanten die 

regelmatig even komen kijken. Veel 

contact heeft Hiltje niet met hen; soms 

even zwaaien en af en toe een praatje. 

Tijdens de corona-crisis was het duide-

lijk wat drukker. Is het nou leuk zo’n 

biebje in je voortuin, vraag ik haar. “Ja”, 

zegt ze, “Het voegt iets toe aan de wijk. 

Er komt wat beweging én mensen staan 

letterlijk even stil, dat is mooi om te 

zien.” 

 

Na het gesprek met Hiltje kijk ik nog 

even tussen de boeken en ik zie een 

boek met een intrigerende titel “De ver-

loren verhalen”. Het is een kinderboek 

over verhalen die verloren zijn, maar 

door Eline en vriendje Max weer gevon-

den worden. Zo kun je het boekenkastje 

ook zien: verloren boeken die door 

nieuwe lezers weer gevonden worden … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hiltje Wansink bij haar boekenkastje 
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K E N T  U  D E  B I J B E L ?  

 

Wie heeft  er nog nooit iets gehoord 

over de Bijbel? Met circa 1.200 bladzij-

den is het zelfs het meest gelezen boek 

ter wereld! Maar hebt u al eens ín die 

Bijbel gelezen? Nogal wat mensen vin-

den dat helemaal niet (meer) nodig. Wat 

heeft dat boek nog te zeggen voor een 

moderne wereldburger van de 21e 

eeuw? Ouderwets, tijdgebonden, on-

bruikbaar, denkt men. 

 

Is dat wel waar? Hoe komt het toch, dat 

die Bijbel – al sinds de boekdrukkunst 

(15e eeuw) – echt dé internationale best-

seller is! Een nog altijd groeiend jaarcij-

fer. In 2000 verschenen ongeveer 150 

miljoen Bijbel(gedeelte)s in meer dan 

350 talen! Daarvoor móet wel een goe-

de reden zijn. Deze reden lees je in de 

Bijbel zelf. Al sterven generaties na ge-

neraties weg: ‘Het Woord van des Hee-

ren (de Bijbel) blijft in der eeuwigheid’ (1 

Petrus 1 vers 25). 

 

Het gaat dus niet om het woord van 

sterfelijke mensen, maar om het Woord 

van de levende God. Dat Woord biedt 

onderwijs en bemoediging. Het wijst de 

Weg in onmogelijke omstandigheden. 

Het is het Woord van God, en daarom 

zal dit Woord ook altijd blijven, levend 

en krachtig! God waakt voor Zijn Woord. 

En juist daarom heeft de Bijbel ook van-

daag een actuele boodschap. Zij spreekt 

van ons verlaten van God. We hebben 

als mensen, God de rug toegekeerd. Ze 

spreekt van zonde (het overtreden van 

de wet van God) en van schuld (a.g.v. de 

overtreding). Maar zij wijst ook op gena-

de en vergeving voor wie met berouw 

tot God terugkeert. Zo wordt die verge-

ten God weer gekend door Zijn Woord 

(de Bijbel) en de Heilige Geest. Dan 
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geldt het voor iedereen: Die Mij vindt, 

vindt het leven! (Spreuken 8 vers 35) 

 

Wilt u meer weten over de Bijbel? Wel-

kom op de activiteiten vanuit ‘De Licht-

boei’ 

Zondagse samenkomsten 

Vanaf 3 oktober 2021 beginnen de sa-

menkomsten op de eerste en derde 

zondagen (en evt. de vijfde zondag) van 

de maand ’s morgens om 10.30 uur. Het 

betreft een korte overdenking n.a.v. een 

Bijbelgedeelte, waarbij het samen zin-

gen en bidden ook vaste onderdelen 

zijn. Na afloop is er gelegenheid om 

koffie/thee te drinken en over het Bijbel-

gedeelte na te praten en vragen te stel-

len aan de aanwezige vrijwilligers van 

het inloopcentrum. 

Op de tweede en vierde zondag zal er 

een Bijbelleesuur gehouden worden van 

10.30 tot 11.30 uur met aansluitend kof-

fie en een broodje. Er is dan ook een 

goede gelegenheid om in alle rust over 

het gehoorde, vragen te stellen of aan-

vullende uitleg te ontvangen.  

De collecten/vrije bijdragen zullen wor-

den besteed aan goede doelen in de 

gemeente Breda zoals b.v. de voedsel-

bank, dak- en thuislozen. Jong en oud is 

welkom op deze vrij toegankelijke bij-

eenkomsten. Uw aanwezigheid en mee-

denken is belangrijk. We horen graag 

hoe u deze bijeenkomsten ervaart.  

Gesprek rondom de Bijbel 

Elke 1e en 3e woensdagmiddag wordt 

van 14.30 – 16.00 uur na het drinken van 

koffie of thee, met elkaar een gedeelte 

uit de Bijbel gelezen (thematisch of 

rondom een persoon uit de Bijbel). Sa-

men gaan we in gesprek om te ontdek-

ken welke lessen er, in de huidige om-

standigheden, voor ons in liggen. Deze 

bijeenkomsten zijn voor jong en oud 

toegankelijk en geheel kosteloos. U 

wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd om 

aanwezig te zijn.  

 

Themabijeenkomsten 

Elke 2e donderdag van de maand bent u 

welkom om 10.00 uur. Na een inloop-

moment met koffie/thee en iets lekkers, 

wordt er een thema behandeld. U mag 

als bezoeker aangeven waarover u een 

volgende keer wil spreken. Na behande-

ling van het onderwerp is er ruim de 

gelegenheid om met elkaar nader ken-

nis te maken en vragen te stellen aan de 

inleider. De bijeenkomst wordt afgeslo-

ten met een lunch. Ongeveer 13.30 uur 

is de bijeenkomst afgelopen. U kunt zich 

opgeven door uw naam en contactge-

gevens op te schrijven op de lijst in het 

inloopcentrum tijdens de openstellings-

uren op dinsdag en zaterdag (10.00 -

12.30 uur). Wilt u graag komen, maar 

bent u niet goed ter been of hebt u een 

vervoersprobleem, dan kan er  vervoer 

geregeld worden. Het is gewenst om 

uiterlijk op de 2e dinsdag van de maand 

zich op te geven, zodat de inkopen kun-

nen worden afgestemd. De eigen bijdra-

ge voor deze themabijeenkomsten be-

draagt € 2,00. 

Inloopmorgens 

Elke dinsdag- en zaterdagmorgen van 

10.00 – 12.30 uur bent u hartelijk wel-

kom voor een kop koffie of thee, een 

praatje of een serieus gesprek. Ook kunt 

u komen om een gezelschapsspel te 

doen. Door de aanwezigheid van kinder-

speelgoed geeft dit ook voor 

(oppas)moeders of -oma’s, mogelijkhe-

den om hun taak op deze manier te 

combineren. Spel, bezinning en een 

luisterend oor. 

 

We hopen met alle genoemde activitei-

ten tegemoet te komen aan een ont-

moeting van wijkbewoners, die op een 

leerzame en ontspannende manier sa-

menbindend willen zijn. Mogelijk kent u 

alleen nog de buitenkant van het ge-

bouw, maar bent u nog nooit binnen 

geweest. U bent tijdens de openstelling 

altijd van harte welkom. 
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Nieuw wordt een flimavond op 11 febru-

ari! 

Hopelijk kan de carnavalgezinsmiddag 

ook weer doorgaan op 26 februari. 

Ook willen we met de jongste jeugd nog 

paaseieren zoeken op op 17 april. 

En natuurlijk met de hele wijk de avond-

vierdaagse lopen van 7 t/m 10 juni!!! 

 

Plannen genoeg dus! 

En om al die plannen te kunnen realise-

ren, papa’s en mama’s, kunnen we nog 

flink wat hulp gebruiken….. Dus kom bij 

onze gezellige club en help een handje! 

We horen graag van je! 

Hé Boeimeer-kids!  

Hebben jullie een leuke vakantie gehad? 

Vonden jullie het ook zo ontzettend 

jammer dat de disco voor de vakantie 

niet door kon gaan? Wij vonden het 

echt niet leuk, want we hadden er heel 

veel zin in…. 

Voorzichtig maken we plannen voor het 

nieuwe schooljaar. Of het allemaal door 

kan gaan? We hopen er maar op! 

 

De disco’s staan gepland op 8 oktober, 

5 november, 17 december, 25 maart en 

24 juni. 

Het zou leuk zijn als de Sint ons 28 no-

vember weer kan bezoeken. 

Eind januari hopen we een leuke activi-

teit te organiseren voor de jongste 

jeugd.  

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 

 

Agenda  schooljaar 2021/2022 als het hopelijk weer mag en kan 

Activiteit (op Petrus&Paulusschool tenzij anders vermeldt) Datum 

1. Disco vrijdag 8 oktober 

2. Disco vrijdag 5 november  

3. Intocht Sinterklaas Boeimeer zondag 28 november  

4. Kerst Disco vrijdag 17 december  

5. Activiteit voor de jongste jeugd eind januari 2022 

6. WJB Filmavond  vrijdag 11 februari 2022 

7. Carnaval Gezinsmiddag zaterdag 26 februari 2022 

8. Disco vrijdag  25 maart 2022 

9. Paasactiviteit jongste jeugd zondag 17 april 2022 

10. Avondvierdaagse dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022 

11. Beach Party Disco vrijdag 24  juni 2022 
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G A  J E  M E E  O P  O N T D E K K I N G S T O C H T ?  

Expeditie Mantelzorg   

Tot eind september kun je op eigen 

gelegenheid Expeditie Mantelzorg wan-

delen: een ontdekkingstocht door het 

leven van mantelzorgers Carla, Anna en 

Joep & Cathelijne. Wandel en ontdek jij 

mee? Meer informatie over Expeditie 

Mantelzorg en de routes, is te vinden op 

www.stib-breda.nl/expeditie.  

 

Expeditie Mantelzorg bestaat uit 3 

‘ontdekkingstochten’ in Breda, Bavel en 

Prinsenbeek. Route Breda start bij de 

Teruggave een gaat onder meer langs 

het Sonsbeeck Park, het Mondiaal Cen-

trum Breda, het Annahuis, door de 

mooie kloostertuin en langs Zorghotel 

Merlinde. Tijdens de wandeling ontdek 

je alles over mantelzorg. Elke route ver-

telt een verhaal.  

 

Het verhaal van Carla 

Route Breda vertelt het verhaal van Car-

la. Zij zorgt voor haar moeder die steeds 

vergeetachtiger wordt. Een foto-

expositie langs de route laat haar dage-

lijks leven zien. Via QR-codes bekijk je 

interactieve video’s, met vragen en di-

lemma’s: wat betekent het zor-

gen voor hun relatie, hun vrije 

tijd, hun toekomstbeeld? Zo 

ontdek je stap voor stap hoe 

het is om mantelzorger te zijn 

voor een naaste die ziek is of 

een beperking heeft.  

 

 

 

Praktische informatie  

De route in Breda Centrum start bij de 

Teruggave in Breda. Hier kun je ook 

een routebeschrijving gratis ophalen of 

je kunt deze downloaden via www.stib-

breda.nl/expeditie. Ook de routes in 

Prinsenbeek en Bavel zijn tot eind sep-

tember te wandelen.  

 

Liever samen wandelen? Dat kan op 

vrijdagmiddag 17 september. Aanmel-

den kan via www.stib-breda.nl/agenda  

 

Aandacht voor mantelzorg  

Breda telt ruim 47.000 mantelzorgers: 

mensen die langdurig zorgen voor een 

naaste. Ruim 5.000 mantelzorgers voe-

len zich zwaar belast. Onderzoek laat 

zien dat mantelzorgers zich zwaarder 

belast voelen dan voor de coronacrisis. 

StiB wil met Expeditie Mantelzorg aan-

dacht vragen voor mantelzorgers, zor-

gen voor (h)erkenning en wijzen op 

informatie, advies en ondersteuning die 

voor hen beschikbaar is.  

de wind 

vrind of vijand 

als hij warrelt in dwarrelend blad 

danst in golvend gras 

jouw wangen streelt 

rimpels tekent op stilstaand water 

de fietser vleugels geeft 

 

 

als hij wolkenweefsel aan rafels jaagt 

de zee opzweept 

woest als een beest een tempeest 

rukt aan ramen en daken 

verwoestend draait om eigen as 

 

de wind 

vrind en vijand 

D E  W I N D  

Bep van Nieuwburg 

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

Carla en Joke 

Fotograaf  Nynke de Jong 

http://www.stib-breda.nl/expeditie
http://www.stib-breda.nl/expeditie
http://www.stib-breda.nl/expeditie
http://www.stib-breda.nl/agenda
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Paul Teunissen 

 

I A M  S O N S B E E C K  
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W A T  H E E F T  I A M  S O N S B E E C K  B E R E I K T  

NU 2021 

 

* 1 vuilniszak afval  
 

* Basisbeplanting 

     * Bloembollen strook 

     * Bloemenweide 

 

* 2 plaatsen, 

 omgevallen boom behouden 

 en waterpomp 

 

 

 

TOEN 2012     

 Een opgeruimd park,  

* 36 vuilniszakken afval    

Biodiversiteit, 

* Basisbeplanting  

 

 

Natuurlijk spelen, 

* 0 plaatsen     

 

 

 

We zijn ons bewuster geworden van de omgeving waarin we wonen. We gaan sneller 

naar buiten voor een wandeling in het park, zoeken onze ontspanning aldaar en ge-

nieten van de ruimte die het park ons biedt om te verbinden met de natuur en met 

elkaar. We ontmoeten elkaar in het Van Sonsbeeckpark. Kortom, het park is levendi-

ger geworden en een fijne buur gebleken. 

Het onderhoud van het park is een continu dynamisch proces waarin de vier seizoe-

nen en de vrijwilligers leidend zijn.  

 

Zonder vrijwilligers géén IamSonsbeeck. En dus ook géén veranderingen zoals hier-

boven beschreven. Wil jij ook graag je steentje bijdragen? 

Kijk op onze website en meld je aan via www.sonsbeeckpark.nl/meedoen 

Volg ons ook op Facebook en Instagram ! 

 

 

 

 

Wij zijn IamSonsbeeck. 

Een parkdeal die op initiatief van Ignaz 

Hameetman begin 2012 gestart is met 

als doel : 

onderhoud van een deel van het 

Van Sonsbeeckpark 

een schoon, opgeruimd park 

biodiversiteit optimaliseren 

verbinding zowel tussen mens en 

natuur als tussen de mens 

onderling en zichzelf 

natuurlijk spelen voor de kinderen 

 

De achterliggende visie was te komen 

tot een levendiger park! 
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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 19 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                                 

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 2021:  

 

• 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


 

 


