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• Coördinatie, redactie en opmaak:
Mariël Derks en Rich Thomassen

Koningsdag 2019

Het kan weer!
Een super buurtfeest
Dinsdag 22 maart wijkraadsvergadering

• Acquisitie: David Koetsveld
• Met bijdragen van: Peter van Dijk,
Antoon Dirven, Bram Heringa,
Reineke van Hese, Paul de Kort,
Bep van Nieuwburg, Marien
Nijsse, Irma Nikkessen, Marry van
der Plas, Paul Teunissen en bewoners Boeimeer

In gesprek met Chris Aarts
Boeimeer veiliger ook dankzij buurtpreventieteams

• Druk: UNITED Roosendaal
• Het volgende nummer verschijnt
15 juni 2022
• Sluitingsdatum kopij 15 mei

IamSonsbeeck
Voor mij het ultieme vrijwilligerswerk

KOOP LOKAAL
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VAN DE REDACTIE
Rich Thomassen
Mooi Boeimeer. Geweldig. De pracht en
praal van onze wijk. Onze wijk. Zomaar
enkele termen uit dit nummer van de
Wijkkrant. Deze editie van de wijkkrant
lijkt wel een reclamefolder voor Boeimeer. Verschillende bewoners van de
wijk stuurden, onafhankelijk van elkaar,
een lofzang op de wijk. In mooie woorden lieten ze weten hoe ze over onze
wijk dachten en denken. Met aandacht
voor de omgeving, voor het groen in
onze wijk, voor de winkels en de bebouwing. Maar ook met kritische woorden
naar o.a. het afvalbeheer. Kortom, de
bewoners van onze wijk (ja, onze wijk)
willen ook ervoor zorgen dat onze wijk
mooi blijft.

BERICHTEN

Als ik dit schrijf, zijn versoepelingen van
de coronamaatregelen aangekondigd.
En dat is goed nieuws. Met deze versoepelingen kunnen we weer naar het café,
naar de bioscoop, naar evenementen,
noem maar op. Maar ook naar de driemaandelijkse vergaderingen van de
wijkraad Boeimeer. Je zou het bijna vergeten maar in de afgelopen twee jaar
hebben we slechts eenmaal een vergadering van de wijkraad kunnen bijwonen. Dat was de vergadering van november 2021. Opvallend detail: er waren
meer mensen aanwezig dan ooit. En de
discussies tijdens de vergadering gingen
vooral over hoe we een bijdrage konden
leveren aan onze mooie wijk.

UIT DE MOOISTE WIJK VAN

Laten we hopen dat we binnenkort elkaar weer kunnen zien en spreken tijdens een vergadering van de wijkraad.
Zodat we weer kunnen discussiëren over
hoe we onze wijk mooier kunnen maken. En het niet alleen bij woorden laten.
Maar ook bij daden.
Graag tot dan.

BREDA

Paul de Kort
De gemeenteraadverkiezingen komen er
aan en dat hebben we gemerkt. Een
aantal bekende, of minder bekende
plaatselijke en landelijke partijen, willen
ook in onze wijk aandacht voor hun
standpuntbepaling en hoe alles anders
moet.
Wij zijn echter een wijkraad, ongebonden, onafhankelijk en hebben geen enkel politiek belang. Het enige belang is
onze wijk. Dat heeft consequenties voor
alle goed bedoelde initiatieven. U vindt
dan ook geen advertentie of ingezonden artikelen over politieke personen.
We hebben privé wellicht wel een voorkeur maar die laten we buiten dit magazine.
De gemeente heeft ons bericht dat er
op korte termijn parkeervergunningen
gaan komen. Dit gelet op de druk van
automobilisten van elders, die in onze
gewilde wijk parkeren en wegwezen
naar de binnenstad. Het waterbed effect
vanuit de wijk Zandberg is duidelijk aanwezig geweest. Op het Graaf Hendrik
111 plein is er nu een blauwe zone met
maximaal twee uur parkeergenot als er
een parkeerschijf in de auto aanwezig is.
Van omwonenden hebben wij begrepen
dat er duchtig bonnen worden uitgedeeld door handhaving. En nu maar

hopen dat bewoners eindelijk zelf hun
voertuig in de buurt kunnen plaatsen
maar het waterbed effect naar elders zal
niet wijzigen, vrezen we.

ken en vernieuwen en omwonenden
gaan de baan dan later verder onderhouden. Mooi dat dit zo met elkaar
afgesproken kan worden.

In de vorige editie van dit mooie wijkmagazine vroegen wij u te reageren als
u uw brievenbus niet beschikbaar wilde
stellen voor dit informatiekanaal. We
hebben hierover geen enkele reactie via
onze mailbox ontvangen. Dat kan twee
dingen betekenen: of u leest ons niet of
u vindt het toch leuk om info uit de wijk
te ontvangen. Wij zijn positief ingestelde
medebewoners, dus we houden het op
het laatste en gaan gewoon door onze
lezers verder te informeren.
Het is tijdens dit schrijven nog onbekend of Koningsdag 2022 wel/niet door
zal gaan. De organisatie twijfelt nog, en
terecht. Even afwachten hoe eventuele
mogelijkheden zich verder ontwikkelen.
De Wijkraad gaat, en zal, dit mooie initiatief van Bas, Bas en de rest, verder ondersteunen met extra kermisachtige
attracties.

Wilt u contact met ons? Stuur een mail
naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze
secretaris Peter van Dijk komt gezwind
met antwoord.

De jeu-de-boules-baan in de Karel
Doormanlaan is versleten en al bijna
vergeten. Op initiatief van enkele bewoners gaat dat veranderen. Er komt een
wijkdeal. De gemeente gaat dit aanpak-

Stichting Bestuur Wijkraad Boeimeer
Namens Jeanne, José, Mariël en Peter
Paul de Kort
Voorzitter
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DE SOCIALE SPORTSCHOOL VAN BREDA
Lynn van Mill
De rollator als fitnessapparaat? Een bal
overgooien terwijl de één sit-ups doet en
de ander in de rolstoel zit? Bij de Sociale
Sportschool Breda gebeurt het. Niet in
een fysieke sportschool, maar met bootcamps lekker in de buitenlucht.
Tijdens de bootcamp komen jong en oud
samen in beweging, onder professionele
begeleiding én ieder op z’n eigen niveau.
Voor sporters om actief lekker te sporten
in de buitenlucht en ze doen tegelijk iets
goeds voor een ander, en voor onze bewoners om lekker actief in beweging te zijn
en om gezellig in contact te komen met
andere mensen. Een win win voor alle
deelnemers, toch?

samen met de bewoners). Dit project combineert een serieuze work-out met een
sociale component: sporters gaan samen
met onze bewoners op bootcamp. De lessen worden verzorgd door studenten van
Fontys HBO Sportkunde, in samenwerking
met Breda Actief en Curio Sport en Bewegen te Breda.
In 2020 waren we “extern” begonnen met
de Sociale Sportschool Breda. Een sportschool die voor velen toegankelijk is:
buurtgenoten, personeelsleden van bedrijven en leden van een sportschool gekoppeld aan bewoners van Thebe Aeneas.
Helaas moesten we na een aantal bootcamp-lessen stoppen; door corona moesten we tijdelijk de deuren sluiten.

Sociale component
De afgelopen weken zijn wij “intern” al
begonnen aan de start van de Sociale
Sportschool (het personeel en stagiaires

Aanmelden
Vanaf 2022 zijn we stilletjes aan weer
gestart. Door de corona-situatie waren we
tot op heden wel genoodzaakt de lessen

EEN KLEIN STUKJE NOSTALGIE

nog intern te houden, maar wij hopen op
zeer korte termijn de buurt uit te kunnen
nodigen voor deze unieke vorm van bootcamp!
Heeft u ook interesse om hier aan deel te
nemen? Laat het ons weten en we houden
u graag op de hoogte van de bootcampdata en tijden. Voor interesse kunt u een
mail zenden aan lynn.van.mill@thebe.nl.
Met sportieve groet,
Lynn van Mill
Activiteitenbegeleider & beweegagoog
Thebe Aeneas
Zaart 35, 4819 ED Breda
073-526 67 37

DE GOUDEN HAAN

Peter van Dijk
Onze prachtige mooie wijk Boeimeer
waar ik ben opgegroeid en getogen tot
mijn 15e jaar. In die tijd konden wij nog
op straat spelen, fietsen, voetballen,
stoepranden, noem het maar op. Nu ik
weer terug woon in de wijk valt mij op
dat het niet meer mogelijk is. Jammer,
maar het is nu eenmaal zo.
Er is dus veel veranderd. Vaak denk ik
ook nog terug aan mijn kleuterschooltijd op Maria’s Kleuterhof en de lagere
school. Op de laatste school heb ik in de
zesde klas, nu groep acht, een gedicht
uit mijn hoofd moeten leren en dat zit er
nog steeds zo ingebakken dat ik het
nog wel eens voordraag. Zeker als wij
op vakantie zijn en een prachtige kerk
bezoeken. Het gedicht wil ik ook graag
met jullie delen.

Moet je horen
Op de toren stond een haan
Stond een haan met gouden veren
Dag in dag uit te koketteren
En de dorpse kippenschaar
Ik denk wel duizend met elkaar
Keek eerbiedig naar die top
Van die hanentoren op
Kiekelak zei een patrijsje
Een lieftallig kippenmeisje
Ik respecteer de moed van die meneer
En een zware Barnevelder zei
Van een stoer geslacht zijn wij
Maar die haan staat zo heel hoog en vrij
Aan hem behoort de heerschappij
En Jan de Wind die hoorde dit
En Jan die stijf vol grapjes zit
Sprak tot stormen Hein
Zeg het zou zo aardig zijn
Haal jij die gouden haan
Hier tegen het kerkenpleintje aan
En stormen Hein ging de wijde wereld in
En de dorpse kippenschaar had schik
Want die haan…………die was van blik
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JONG GELUK, OUD GELUK
Antoon Dirven

Jong geluk
Juist op het moment dat zij de sleutel in
het slot van de voordeur stak om deze
te openen hoorde zij roepen: “Mevrouw,
mevrouw, mag ik u iets vragen?” Verwonderd keek zij rond en het bleek een
jonge vrouw te zijn die licht hijgend en
met een blos op de wangen aan kwam
lopen en deze vraag stelde.
“Sorry mevrouw dat ik u zo maar roep
om u iets te vragen, mag dat a.u.b.?”
“Ja, vraagt u maar”, was het antwoord.
“Maar vraag niet om geld want dat heb
ik zelf nodig.”
“Neen, dat is niet de bedoeling”, was het
antwoord, “Het gaat om iets anders, ik
wil u vragen of u filet americain lekker
vindt.”
“Filet americain zegt u. Ja, dat vind ik
wel lekker op brood of een toastje.”
“Fijn”, was het antwoord, “Dan heb ik
hier een bakje filet voor u helemaal gratis. Ja, u kijkt mij verwonderd aan maar
ik ben zojuist, komend van het ziekenhuis naar de slager geweest en daar
kreeg ik bij mijn inkopen een bakje filet
americain gratis. Ik durfde echter niet te
zeggen dat ik het niet meer mag eten.
Te zout, want ik kreeg van de dokter het
geweldige nieuws te horen dat ik een
baby verwacht. Het is allemaal nog heel
pril maar ik ben nu zo blij. Ik ben in verwachting van mijn eerste kindje en daarmee gaat mijn grootste wens in vervulling.”

Zij straalde van geluk zoals alleen maar
een vrouw in blijde verwachting kan
stralen.
“Oh, wat is dat fijn voor u en ik wens u
een goede kraamtijd toe en heel veel
geluk”, kreeg zij als antwoord. Zij nam
het bakje filet americain aan, schudde
de a.s. moeder de hand en bedankte
haar. Vóór de deur geopend werd, keek
zij nog even om en zag de jonge vrouw
bijna huppelend van blijdschap haar
weg vervolgen. Het bakje filet had een
nieuwe bestemming gevonden.
Oud geluk
Welgemoed ging hij op weg naar zijn
huisarts voor zijn jaarlijkse bodyscan.
Met zijn 87 jaar voelde hij zich nog erg
fit en oogde ook veel jonger. Na afloop
van de keuring kreeg hij een compliment van zijn arts voor zijn prima conditie en deze wilde hem bij vertrek de
hand reiken toen de man opmerkte:
“Dokter ik moet u nog iets geweldigs
vertellen. Ik ben 87 jaar, voel me fit, zie
er nog goed uit en tot mijn grote verbazing heb ik het hart gestolen van een
leuke jonge vrouw van 28 lentes, ja echt!
En weet u we kennen elkaar ongeveer
een half jaar en nu is zij van mij in verwachting. Wat vindt u daarvan?”
Het was even stil. De dokter keek hem
met gefronste wenkbrauwen aan en zei:
“Voor ik u antwoord geef op uw vraag,

ga ik eerst een verhaal vertellen. Er was
eens een gefortuneerd man op leeftijd
in Canada die regelmatig met jongere
vrienden op berenjacht ging in de dichte
Canadese wouden. Zij waren niet voor
een kleintje vervaard en het kwam voor
dat een reuzenbeer hun pad kruiste en
op koelbloedige wijze met een zwaar
kaliber jachtgeweer werd gedood. Bij
een van deze jachtpartijen had de man,
die licht dement was geworden, een
vergissing begaan en had in plaats van
zijn jachtgeweer, een z.g. berendoder,
een paraplu meegenomen. Na enige tijd
was hij in het dichtbegroeide bos afgedwaald van zijn vrienden en hoorde
takjes kraken. Plots stond een enorme
beer enkele meters van hem vandaan en
wilde hem onder het uitstoten van
angstaanjagend gebrul aanvallen. Met
een snelle beweging pakte de man zijn
paraplu, legde aan en KNAL….de beer
stortte dodelijk getroffen neer.
“Maar dokter”, zei de man, “Het is een
mooi verhaal maar dat is toch onmogelijk, een beer doden met een paraplu.
Dat moet toch iemand anders hebben
gedaan.”
“Dat hebt u juist opgemerkt”, was het
antwoord, “En denkt u hier maar eens
over na.”
De man draaide zich om en ging zonder
om te kijken met afgezakte schouders
de deur uit.
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IN GESPREK MET CHRIS AARTS
CRIME FIGHTING OP ZIJN BREDAAS
Paul Teunissen
“Tja, door corona was plotseling alles
anders. De woninginbraken namen af,
de cybercrime nam toe, alle contacten
moesten plotseling online, alles stond
op zijn kop.” Aan het woord is Chris
Aarts, coördinator Buurtpreventie van de
gemeente Breda. Ik tref hem in het bedrijfsrestaurant van het stadskantoor en
zonder moeite praten we een uur gezellig over een vervelend onderwerp als
criminaliteit.
“Niet dat Boeimeer en Breda zo onveilig
zijn. Dat valt gelukkig nu wel mee, en
dat is mede te danken aan de activiteiten van de Buurtpreventieteams. In 2010
stond Breda nog nummer 1 in de landelijke top tien van woninginbraken en in
2021 was die positie een stuk lager.” Hij
voegt eraan toe dat er op dit moment
117 buurtpreventieteams in Breda zijn,
waarvan twee in onze wijk; het ene in de
Cimburgalaan en omgeving en het andere in de Jacob Catssingel en omliggende straten. Zouden er meer teams
moeten komen in Boeimeer? “Dat ligt
aan de bewoners zelf, als die daartoe
het initiatief nemen, wordt dat zeker
ondersteund.”
Kerntrek-methode
De aanpak van Buurtpreventie Breda, en
ook van de buurtpreventieteams, is gericht op voorlichting en preventie. “Het
gaat zeker niet om een soort burger-

wacht die door de wijk patrouilleert.
Nee, het is van belang dat de bewoners
alert zijn en zich bewust zijn van de risico’s”, vertelt Chris. “Laat deuren en ramen niet open staan, sluit alles af als je
even weggaat, zorg voor stevige sloten
en voor goede verlichting.” Veel mensen
kennen deze aanbevelingen en handelen ernaar. Ruim 80% van de woninginbraken is hiermee te voorkomen, omdat
boeven vooral hun slag slaan als ze snel
–en ongezien- naar binnen kunnen komen. Een woning of schuur met een
degelijk slot zullen ze dus liever overslaan. “Maar let op,” zegt hij, “sloten van
tien jaar oud voldoen niet meer. Met de
kerntrek-methode hebben ze binnen in
een minuut de cilinder uit het slot en
staan ze binnen. Vervang oud hang- en
sluitwerk door materiaal met een SKGkeurmerk.”
Lelijke woorden
En toen kwam dus corona. De aantallen
woninginbraken en inbraken in schuurtjes en auto’s namen flink af. “Als bijna
iedereen thuis is, hebben de boeven
minder kans om hun slag te slaan”, legt
Chris uit, “al betekent dat niet dat er
helemaal niet meer ingebroken wordt.
De gemeente geeft daarom een folder
uit met Tien tips tegen woninginbraken.”
Een andere vorm van criminaliteit had
geen last van Corona en is juist in omvang toegenomen: de digitale criminaliteit of cyber-criminaliteit. Omdat deze
laatste vorm zo nieuw, onbekend én
gevaarlijk is, is er een informatieve training ontwikkeld die via de site van
Buurtpreventie Breda gevolgd kan worden. Daarin maak je kennis met begrippen als phishing, ransomware, extortion,
malware, fake sites en id-fraude. De
training heet Cybercrime challenge. “Ja,
tegenwoordig moet dat allemaal in het
Engels”, zucht Chris. Ik vertel hem dat ik
de challenge gedaan heb en dat ik deze
–ondanks alle lelijke Engelse woordeninformatief en leuk vond en nu dus
cybercrime-proof ben. Bewoners van
Breda die dat willen, kunnen cyberambassadeur worden. Na een opleiding

kunnen zij medebewoners voorlichten
over de gevaren van cyber-criminaliteit.

Gordijnen dicht
“Er is trouwens nog een vorm waar we
alert op moeten zijn”, waarschuwt Chris,
“de drugscriminaliteit. We noemen dat
ondermijning omdat hierdoor de maatschappij ondermijnd wordt.” Ook hiervoor is een e-learning onwikkeld, de
Drugcrime challenge. “De productie en
handel in drugs vindt vaak in gewone
buurten plaats”, legt Chris uit “en daarom is het van belang om daarop alert te
zijn. Zijn van een woning altijd de gordijnen dicht en gaan er slechts af en toe
een paar mensen naar binnen, dan is dat
verdacht. Zoiets kun je het beste anoniem melden zodat je naam niet in het
proces verbaal terechtkomt.”
En hoe het zit met de wijkagent ? Die
zien we nauwelijks in onze wijk. “Dat
klopt”, geeft hij toe, “Er zijn te weinig
politieagenten. Maar als het goed is, zul
je vaker een wijk-boa zien. De boa’s
hebben intensief contact met de politie
en met ons van Buurtpreventie. Samen
doen we er alles aan om Breda zo veilig
mogelijk te maken.”
Borrel en ontbijt
Tot slot vraag ik Chris of na corona alles
wéér anders wordt? Net als vroeger? Hij
hoopt het wel. “Dan doen we weer de
nieuwjaarsborrel en het jaarlijkse ontbijt
met de leden van de buurtpreventieteams. Ook bijeenkomsten van de
buurtpreventieteams met de wijkagenten en de wijkboa’s kunnen dan plaatsvinden. En de podiumwagen kan weer
gebruikt worden, die wordt gebruikt om
in de buurten en wijken voorlichting te
geven over preventie.”
Tja, denk ik als ik na afloop mijn fiets
pak, alles weer als vroeger, dat zou mooi
zijn!

J a a r g a n g 22
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Stoffering Interieur Onderhoud

Ron Poortman
VOOR WONING-EN PROJECTSTOFFERING
GORDIJNEN
ROLGORDIJNEN
VOUWGORDIJNEN
PLISSE & DUETTE
VERTICALE JALOEZIEEN
HOUTEN JALOEZIEEN
HORIZONTALE JALOEZIEEN

TAPIJT
MARMOLEUM
PVC VLOEREN
VINYL VLOEREN
LAMINAAT

ORANJEBOOMSTRAAT 317
4812 EG BREDA
TEL: 076-5297314
www.poortmanstoffering.nl
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NIEUWS VAN HET MONDIAAL CENTRUM
Bram Heringa
Tegen de tijd dat deze wijkkrant verschijnt, zitten we vlak vóór of vlak ná de
verkiezingen voor de gemeenteraden.
Het wordt dus spannend. Vier jaar geleden koos de nieuwe coalitie ervoor haar
verantwoordelijkheid te nemen voor de
opvang van asielzoekers die geen recht
meer hebben op onderdak in een azc,
maar wel het verdere verloop van hun
aanvraag mogen afwachten in Nederland. De kromme situatie dat je hier wel
mag zijn, maar niet het recht hebt te
werken, je te verzekeren, een bankrekening te openen en zo, levert veel onrecht op. Mensen die dit treft, zijn aangewezen op vrienden als ze die hebben,
landgenoten, of de straat om te wonen.
De elementaire rechtvaardigheid vereist
dus dat er onderdak is en de meest nodige medische zorg. De gemeente Breda
heeft haar taak verstaan en ging samen
met het MCB aan de slag. We worden
ook ondersteund door welwillende artsen, tandartsen, een speciale regeling
voor onverzekerbare buitenlanders en
een leger vrijwilligers. De afspraken die
gemaakt werden en waarmee we nu drie
jaar werken, lopen eind 2022 af. Hoe het
volgend jaar zal gaan, is van veel dingen
afhankelijk. Belangrijk is natuurlijk de
stemming in de gemeenteraad. Daarom
zoeken we contact met de partijen die
meedoen en hebben een gesprek met

de lijsttrekkers in de planning. Vanwege
Corona kunnen we niet een grote, volle
bijeenkomst organiseren zoals vier jaar
geleden.
Proefprojecten
Ook belangrijk is de gang van zaken in
Den Haag. Sinds een paar jaar draaien er
in vijf gemeenten in het land proefprojecten onder de naam LVV. Deze Landelijke Vreemdelingen Voorziening moet
in de plaats komen van alle andere opvangen door het hele land. Het Rijk
zoekt samenwerking met gemeenten en
vrije organisaties zoals VluchtelingenWerk en zusterorganisaties van het
MCB. De dichtstbijzijnde pilots draaien
nu in Eindhoven en Rotterdam. Hoe het
verder zal gaan en wat de kansen voor
Breda en het MCB zullen zijn, weten we
niet. Veel heeft in Den Haag immers een
jaar vertraging opgelopen. Samenvattend: spannende tijden.

Lezingen
Intussen gaan we door met de andere
activiteiten. Als MCB zijn we ook aan
onze inzet verplicht om discussies in de
samenleving te activeren. We nemen
deel aan de betrokkenheid bij de viermeivieringen, het gedenken van de afschaffing van de slavernij op of rond 1
juli (Keti-Koti), de Kristallnacht op 9 no-

vember en andere gelegenheden. In de
komende tijd verwachten we de volgende lezingen:
Dinsdag 24 maart 19.30 uur: Dr. Sjaak
Koenis, docent Universiteit Maastricht:
‘De Januskop van de democratie´ over
achtergronden van het populisme.
Donderdag 28 april 19.30 uur: Dr. Frans
Verkleij, bioloog en theoloog, over het
klimaatdebat en de consequenties van
de klimaatconferenties in Glasgow
Juni (Keti-Koti maand): Dr. Karwan Fatah
Black, docent koloniale geschiedenis
Universiteit Leiden naar aanleiding van
zijn boek ‘Slavernij en Beschaving, Geschiedenis van een paradox.”
Er kan nog meer komen, maar dat weten
we nu nog niet.
Vernieuwing keuken
Wat het gebouw betreft: we plannen
een vernieuwing van de grote keuken.
Als die up to date is, kunnen we ook
vaker maaltijden koken. Het wordt een
grote ingreep, want hij zal ook van het
gas af moeten. Voorlopig is fondsenwerving de grote zorg. Geld is er wel, maar
nog niet op de plaats waar we het nodig
hebben.
Bestuursleden gevraagd
Een ander punt van zorg is de samenstelling van het bestuur. We zitten nog
steeds zonder secretaris. De taken die
Piet Meertens op zich nam, zijn nu verdeeld oven verschillende personen,
maar een vaste hand die verstand van
zaken heeft, is hard nodig. Wie suggesties heeft, meld het alstublieft bij het
bestuur. Ook Ellen de Schipper, die veel
nieuwe activiteiten opzette, heeft zich
genoodzaakt gezien het bestuur te verlaten. Ook voor haar zoeken we vervanging. Daarbij realiseren we ons dat de
meerderheid uit oudere witte mannen
bestaat. We willen heel graag meer een
afspiegeling van de samenleving worden. U kunt u altijd informeren bij het
bestuur of op onze website:
www.mondiaalcentrumbreda.nl
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VINDEN IN HET LEVEN, DAT KAN!
4) De 80%-regel: verlaag je calorieinname met 20%;
5) Plantaardig voedsel: vooral bonen
horen bij de dagelijkse voeding van de
meeste honderdjarigen;
6) Wijn: drink regelmatig, met mate en
tijdens het eten of gezellig samenzijn
met vrienden;
7) Gelijkgestemden: behoren tot een
groep waarmee regelmatig wordt samengekomen heeft een positieve invloed op de gezondheid;
8) Familie: stel familie en geliefden op
de eerste plaats.

In de huidige maatschappij zijn werk en
privé steeds meer verweven en nog
moeilijk van elkaar te scheiden. Het leven gaat snel en je wordt voortdurend
blootgesteld aan prikkels. Het zoeken
naar een balans tussen leuke dingen
doen, tijd en rust nemen voor jezelf is
een moeilijke opgave. In de
wereld zijn 5 plekken op aarde waar inwoners vaker de leeftijd van 100 jaar
bereiken én in een betere gezondheid,
ook wel de zogeheten blue zones. Één
van de blue zones is Okinawa, Japan.
In het Japans betekent fitto, “fit” en
“aanpassen”. Dit is dé inspiratie voor
FITTO.
FITTO is ontstaan vanuit PMC De Praktijk
Chaam en Breda West Paramedisch Centrum. Michael van Ginneke, praktijkeigenaar van Breda West Paramedisch Centrum en fysiotherapeut, en Niels van
Diemen, praktijkeigenaar van PMC De
Praktijk Chaam en osteopaat, hebben
hun toekomstvisie op de gezondheidszorg gebundeld en kwamen tot het idee
FITTO. De gezondheidszorg verandert
en dit lijkt in de toekomst toe te nemen.
Dit zorgt ervoor dat er belang is bij preventieve zorg. FITTO wordt een plek met
meerdere specialisten, waarbij je geholpen kan worden met je fysieke en mentale gezondheid, waar veel aandacht
wordt gegeven aan bewust leven en rust
nemen. Bij hen kwam de vraag hoe het
komt dat in de blue zones de inwoners
een betere gezondheid hebben? Kan

dat hier ook?
In de blue zones wordt geleefd volgens
8 “leefregels”. Deze leefregels zorgen
ervoor dat je langer én in betere gezondheid leeft. Het leven gaat er over
het algemeen trager, mensen eten lokaal en consumeren minder vlees, vis
en alcohol. Er is sprake van een sociaal
netwerk, mensen bewegen meer en
gaan op tijd naar bed. De 8 leefregels
zijn:
1) Beweeg natuurlijk: leef in een omgeving die stimuleert om te bewegen zonder er bij na te denken;
2) Ken je doel: weet waarvoor je ’s ochtends wakker wilt worden. Het hebben
van een doel kan zeven jaar extra levensverwachting opleveren;
3) Zo min mogelijk stress: neem dagelijks tijd voor ontspanning;

Deze inspiratiebron zorgt ervoor dat zij
overtuigd zijn dat FITTO de 6e blue
zone kan worden. Meer bewust worden van gezondheid, goede leefgewoonten en het stimuleren om zelf, op
je eigen niveau en snelheid, je gezondheid te verbeteren. Onlangs is er een
start gemaakt met het eerste initiatief
van FITTO, namelijk FITTO Training.
Benieuwd hoe FITTO jou kan helpen
met een langer en gezond(er) leven?
Of ben je benieuwd en wil je graag hun
toekomstvisie horen? Twijfel niet langer en bel naar Breda West Paramedisch Centrum via telefoonnummer
076 522 53 78 of kom langs voor een
kop koffie!
Volg FITTO op social media om stap
voor stap te volgen waar FITTO heen
gaat en alvast de eerste stap richting
een gezonder en langer leven te zetten!
Instagram: @fitto.nl Facebook: @Fitto
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KOMT EEN BOEK BIJ EEN KASTJE
Paul Teunissen
Wie vraagt er nou een boekenkastje
voor haar verjaardag? Zo’n boekenkastje
dat je in je voortuin zet, een mini-bieb.
Nou Margot Metz bijvoorbeeld. Zij
vroeg er een, ze kreeg een bouwtekening en een tijdje later was het kastje
klaar en stond het in haar voortuin in de
Evertsenweg. Dat was in het begin van
de eerste lockdown, maart 2020, en
meteen was er veel belangstelling.
“Ik vind het zo’n leuk idee, een minibieb”, vertelt Margot, “Ik lees graag boeken en zo’n kastje draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt. Het leidt tot
gesprekken met buurtgenoten over
boeken, dat is toch mooi? Het voorziet

ook in een behoefte; er zijn nogal wat
vaste klanten die regelmatig, soms wel
een paar keer per week, even komen
snuffelen.”
Ze heeft haar kastje geregistreerd op
www.minibieb.nl. Dat is een website
waar je op een kaart kunt zien welke
kastjes er in een bepaalde buurt te vinden zijn. Wanneer je in een andere wijk
of stad bent, kun je zo zien waar je boeken kunt vinden. Het gaat dan alleen om
de kastjes die geregistreerd zijn. In Boeimeer is zij de enige.
Bijna nieuwe boeken
De eerste boeken in haar kastje waren
van haarzelf, haar partner en hun ou-

ders. Later kwamen daar boeken van
anderen bij. Sommige mensen stoppen
boeken in het kastje, andere geven ze af
aan de deur; ze heeft eerder te veel dan
te weinig boeken. Het valt haar op dat
er ook echt mooie en bijna nieuwe boeken worden aangeboden.
Een paar keer per week controleert Margot de inhoud van haar mini-bieb. “Het
mag geen rommeltje worden en boeken
die te lang blijven staan, haal ik eruit en
zet die soms weer in een ander kastje
waar meer aanloop is. Bij Albert Heijn
bijvoorbeeld.” De literaire en psychologische thrillers doen het goed, maar
voor de klassieke detectives, zoals Baantjer, is weinig belangstelling. Regelmatig
treft ze een boek aan dat ze zelf leuk
vindt, en dat ze na lezing weer terugzet.
Een paar keer heeft ze ook netjes ingepakte voorwerpen gevonden, kandelaars
bijvoorbeeld. “Kennelijk dacht iemand
dat als je een boek meeneemt, je ook
iets moet terugzetten”, zegt ze lachend,
“maar dat is echt niet nodig.”
Dag van de mini-bieb
Op zaterdag 11 juni is het de jaarlijkse
“Dag van de mini-bieb.” Dit is een initiatief van minibieb.nl en de deelnemende
mini-biebs organiseren dan activiteiten
zoals voorlezen, een kleurwedstrijd of
extra boeken om te ruilen en ook Margot overweegt dit jaar weer mee te
doen.
Na het gesprek met Margot bekijk ik de
titels van de boeken in haar mini-bieb
en ik moet denken aan het dikke boek
dat ik daar een jaar geleden heb gevonden. Tegen terreur, van Beatrice de
Graaf, hoogleraar geschiedenis en populaire talkshowgast als het om terreur
gaat. “Hoe Europa veilig werd na Napoleon” is de ondertitel. Napoleon is lang
geleden, maar veiligheid in Europa “is
nog steeds een dingetje”, zoals dat tegenwoordig heet. Zouden mini-biebjes
een graadmeter zijn voor de mate van
veiligheid ? Hoe meer biebjes, hoe veiliger? Ik denk het wel.

Margot Metz bij haar boekenkastje
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INLOOPCENTRUM DE LICHTBOEI
Marien Nijsse
Pasen en Pinksteren
Vrijdag 15 april 2022 is het Goede Vrijdag, de dag waarop door de christenen
herdacht wordt dat Jezus stierf aan het
kruis en begraven is. De zondag en
maandag daarop volgend is het Pasen,
waarop stilgestaan wordt bij het feit dat
Jezus opstond uit de dood en weer leeft.
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag, de dag waarop door de christenen
herdacht wordt dat Jezus (40 dagen na
het Paasfeest) in de hemel is opgenomen om de zondige mens door de Heilige Geest terug te brengen tot God. 10
dagen na deze dag, op zondag 5 juni,
wordt er stilgestaan bij het Pinksterfeest,
waarop de beloofde Heilige Geest in
ruime mate is uitgestort over Joden en
niet-Joden.
Om bij deze gebeurtenissen stil te staan
wordt u hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de zondagse bijeenkomsten in het Inloopcentrum ‘De Lichtboei’ in Boeimeer. Op deze zondagen
(17 april, 29 mei en 5 juni 2022) zal er
respectievelijk aandacht besteed worden
aan het Paasevangelie, Hemelvaartsdag
en Pinksteren. Zoals elke zondag bent u
van harte welkom om 10.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om samen wat
te drinken en nader met elkaar kennis te
maken en vragen te beantwoorden.
Vaste activiteiten/bijeenkomsten
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 kinderspeelgoed geeft dit ook voor (oppas)
moeders of -oma’s, mogelijkheden om
hun taak op deze manier te combineren.
Spel, bezinning en een luisterend oor.

Themamorgens
Elke tweede donderdag van de maand
bent u welkom vanaf 10.00 uur. Na een
inloopmoment met koffie/thee en iets
lekkers wordt er een thema behandeld.
U mag als bezoeker aangeven waarover
u een volgende keer wil spreken. Na
behandeling van het onderwerp is er
ruim de gelegenheid om met elkaar
nader kennis te maken en eventueel
vragen te stellen aan de inleider. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een
lunch (deelname is niet verplicht). De
eigen bijdrage voor de lunch bedraagt
twee euro. Rond 13.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. I.v.m. de lunch is het
gewenst om uiterlijk op de tweede dinsdag van de maand zich op te geven,
zodat de inkopen kunnen worden afgestemd.
Zondagse samenkomsten / Bijbeluurtjes’
Op de 1e, 3e en 5e zondagmorgen (om
10.30 uur) van de maand worden er
samenkomsten gehouden. Een korte
overdenking n.a.v. een Bijbelgedeelte,
waarbij het samen zingen en bidden een
vast onderdeel is.

Op de 2e en 4e zondagmorgen van de
maand (om 10.30 uur) wordt er een Bijbeluurtje gehouden. Samen wordt een
Bijbelgedeelte doorgenomen. Er is gelegenheid om over het Bijbelgedeelte
samen na te denken en vragen te stellen. Jong en oud is welkom op deze vrij
toegankelijke bijeenkomsten.
Gesprek rondom de Bijbel
Elke 1e en 3e woensdagmiddag wordt
van 14.30 tot 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).
Samen gaan we in gesprek
Nog nooit binnen geweest? Dan nodigen we u hierbij uit om eens kennis te
maken op een van onze activiteiten! Verschillende wijkbewoners uit
Boeimeer, maar ook uit de omliggende
wijken, hebben een luisterend oor gevonden binnen dit rustpunt in onze wijk.
Actuele informatie over het inloopcentrum en haar activiteiten worden bekend
gemaakt via onze website
www.inloopdelichtboei.nl, waar ook de
mogelijkheid bestaat om vragen te stellen of ideeën door te geven. Contact
kan ook via info@inloopdelichtboei.nl of
06-38 62 45 37.
Wil jij ook meer te weten komen over de
Bijbel? Dan ben je bij
www.onlinebijbelcursus.nl aan het juiste
adres! Meld je aan voor deze gratis online cursus en maak kennis met dit bijzondere Boek
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WERKGROEP JEUGD BOEIMEER
Reineke van Hese
Bingo van MJB
Aangezien een disco in december er niet
inzat, hebben we ons corona-proof succesrecept weer afgestoft: de online Bingo! Het werd weer een hele gezellige
middag.
Opperste concentratie, wisselde zich af
met creatieve opdrachten en dansmoves
door groot en klein. Dankzij vrijgevige
lokale ondernemers konden er weer veel
prijsjes thuisbezorgd worden! Dank ook
weer aan de Petrus en Paulusschool die
altijd met ons mee wil denken om alternatieve activiteiten te faciliteren.

We hebben carnaval in het vooruitzicht.
Maar ja, wat voor carnaval? Dat is bij het
schrijven van dit stukje nog niet duidelijk. Hopelijk kunnen we met wat flexibiliteit nog iets leuks organiseren!

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

Komende activiteiten 2022 als het hopelijk mag en kan (houd onze facebookpagina in de gaten)
Activiteit (op Petrus&Paulusschool tenzij anders vermeldt)

Datum

Disco

vrijdag 25 maart 2022

Paasactiviteit jongste jeugd

zondag 17 april 2022

Avondvierdaagse

dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022

Beach Party Disco

vrijdag 24 juni 2022
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ONS BUURTSCHAP
Irma Nikkessen
Op Ons sbo wordt aandacht besteed
aan Burgerschap, Buurtschap praktisch
leren. Daarom willen we graag iets doen
voor de buurt. Woont u toevallig in de
buurt van onze school? Heeft u behoefte aan hulp? Wij bieden u onze hulp
aan; we willen heel graag klusjes doen
zoals de straat schoonhouden, een tuintje vegen of harken, lege flessen wegbrengen, een mooie stoepkrijttekening
voor u maken en nog veel meer. Het

liefst willen we zelfs een hele straat
adopteren om voor u regelmatig kleine
klusjes te doen. Bent u die leuke buurtbewoner, die wel eens wat hulp kan
gebruiken van ons? Dan horen we dat
heel graag van u.
Natuurlijk is het ook mogelijk om gebruik te maken van ons mooie gebouw
of onze gymzaal als u ruimte zoekt voor
uw club.
Als u een idee heeft over samen met de

school een
activiteit doen óf als u een ruimte zoekt
na schooltijd om met een gezelschap
uit de buurt een activiteit/
clubbijeenkomst te organiseren kunt u
hiervoor contact opnemen met onze
administratie en vragen naar Ina of
Inge, telefoonnummer 076-5220776.
We wensen u een heerlijke lente toe.
Team en directie van Ons sbo, Ruusbroecstraat 21, 4819GD Breda.

BOEIMEER ZONNEBLOEM ZOEKT VRIJWILLIGERS
Els van der Put
Stichting de Zonnebloem, afdeling Boeimeer kan niet zonder uw hulp. En we
zijn hard op zoek naar vrijwilligers voor
onze beperkte ouderen in deze wijk. De
nood is hoog!
Op afspraak brengen wij een bezoekje,
drinken een kopje koffie en zijn tevens

een luisterend oor.
Uw tijd deelt U zelf in. Valt reuze mee.
Soms brengt U een cadeautje of post
langs van de Zonnebloem, bijvoorbeeld
met Pasen en met Kerstmis. We geven
de ouderen in onze wijk zo hele mooie
momenten!

TUSSEN ZONSOPGANG EN ZONSONDERGANG
Bep van Nieuwburg

wanneer de zon ondergaat
ons achterlaat in vallend duister
sluiten wij de gordijnen
leven verder bij kunstlicht
luisteren het nieuws lezen de krant
denken weg de schaduwen

wij spelen een spel
schrijven onze gedachten
bellen geliefden
later dromen wij onze dromen
van hoop
als het duister langzaam oplost
sterren verbleken vogels ontwaken
omhelzen wij de nieuwe dag
blij met het licht
aanvaardend de schaduwen
dankbaar voor het leven

Iedere bijdrage van
hulp is welkom. Dus:
kom er bij. Heel graag tot ziens.
Jij maakt het verschil.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Bel Els van der Put, Ruusbroecstraat 48, telefoon 076-5225181
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ONZE MOOIE WIJK
Peter van Dijk
Onze mooie wijk ontstond in de late 30e
jaren. Eerst een gedeelte Julianalaan,
daarna Vondelstraat, PC Hooftstraat en
de Brederostraat. Een wijk vol met groen
en prachtige parken. Sinds het gebruik
van ondergrondse vuilcontainers wordt
de wijk er soms niet beter op.
Helaas wordt er bij de vuilcontainers aan
de Karel Doormanlaan en de Bilderdijkstraat en op de andere plekken, regelmatig veel naast de containers geplaatst. Ook zwerfafval op de speelvelden verstoort het gezellig spelen voor
de kinderen. Het zou een kleine moeite
moeten zijn om het afval in de, in grote
getale, aanwezige prullenbakken te deponeren. Regelmatig zie ik mensen lopen om het zwerfvuil op te ruimen. Zelfs
een jonge moeder met haar tweeling
zonen van ongeveer zes jaar oud. Deze
kinderen leren dus al op jonge leeftijd
hoe om te gaan met onze wijk.
Als ik door de wijk loop of fiets geniet

ik van de mooie parken die de wijk veel
aanzien geven. Het Van Sonsbeeckpark
waar ik als kind veel heb gespeeld en op
de vijvers in de winter heb kunnen
schaatsen.
Het Zaartpark. Indertijd veel grasvelden
met een paar bomen, daar speelden we
boompje wisselen. Nu is het een prachtig natuurgebied geworden.
Maar ook het Boeimeerpark met zijn
prachtige kunstwerken en majestueuze
bomen.
Dan wordt mijn vreugde soms verpest
door de met graffiti beschilderde banken en prullenbakken. Jammer dat men
dat zo vervuilt.
LAAT ONS SAMEN ONZE WIJK NOG
MOOIER MAKEN, EN HET VUIL DAAR
DEPONEREN WAAR HET KAN EN ANDERS NAAR DE MILIEUSTRAAT BRENGEN.

ACTIVITEITEN DE BLAKER, GRAAF HENDRIK III PLEIN 128
Vaste activiteiten
Maandag middag aanvang 13.30 uur
bridge club de Blaker
Secretaris Helma Onderwater
E-mail: helmaarnouts@hotmail.com
Dinsdag avond aanvang 19.30 uur
bridge club Breda 79
Voorzitter Afke Stam Groen
E-mail: afkestamgroen@gmail.com

Woensdag ochtend zit gym 09.15/10.00
uur, 10.15/11.00 uur en 11.15/12.00 uur
E-mail: fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl
Woensdag biljartclub Losbandig 13.00
uur
Contactpersoon René Stofkooper
E-mail: stofkes1947@gmail.com
Donderdag bridgeclub Bridgesoos 85
Voorzitter Wilhelmien Versteeg
E-mail: bridgesoos85@gmail.com
Vrijdag: gesloten

Wekelijkse activiteiten
Elke 1e 3e 4e donderdag middag rikken/
jokeren aanvang 13.30 uur
Elke 2e en 4e zaterdag middag rikken/
jokeren aanvang 13.30 uur
Inschrijven 2,50 euro
Maandelijks: activiteiten
Elke 1e dinsdag bingo aanvang 14.00
uur
Kaarten 3,50 euro voor 6 ronde exclusief
loterij ronde
Elke 3e zaterdagmiddag Postzegelruilbeurs aanvang 13.00 uur
Uitgezonderd juli en augustus
Contactpersoon Cees Mertens
E-mail: cees.mertens@ziggo.nl
Elke 2e woensdag van de maand
Uitgezonderd juli en augustus
Koninklijke Nederlandse vereniging van
huisvrouwen
Aanvang 14.00 uur
Secretaris Dolly Karstens
E-mail: secr-breda@nvvh.nl

Incidenteel:
Zondag 10 april bingo marathon
Aanvang 11.00 uur
Kaarten 12,50 euro inclusief lunch en
koffie/thee bij binnenkomst en 1 bingokaart. Exclusief loterij
Kaarten vooraf bestellen en betalen
Zondag 01 mei muziekbingo
Aanvang 14.00 uur
Livemuziek wordt verzorgd door Jan
Bakkeren
Door herkenbare melodieën vult U een
bingokaart in
Toegang 7,50 euro inclusief bingokaart
en diverse hapjes
Vooraf kaarten reserveren en betalen
Zondag 22 mei Jazz band Trio Barbaras
Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur
Stijl New Orleans en af toe een uitschieter
Entree 5,00 euro
Voor informatie en/of reserveren:
T: 076-52116893
E: de-blaker@live.nl
W: de-blaker.jouwweb.nl
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MIJN KENNISMAKING MET
Désirée Mol
Op 15 januari 2021 zijn wij van Prinsenbeek naar Breda Boeimeer verhuisd. Van
een huis met een tuin naar een appartement zonder tuin. Maar die tuin heb ik
tot nu toe niet gemist want…… ik blijk ’n
hele grote tuin, het Van Sonsbeeckpark,
om de hoek te hebben!
Vlak na onze verhuizing ging Nederland
in een strenge lockdown inclusief
avondklok. Volop tijd dus om onze nieuwe woonomgeving te gaan verkennen.
Het Van Sonsbeeckpark was al snel mijn
favoriete plek om te wandelen en om
tegelijkertijd te zien hoeveel plezier deze
groene omgeving jong en oud schenkt.
Ik heb het park gezien met een laag

sneeuw met kinderen op sleetjes,
sneeuwballen gooiend en sneeuwpoppen makend. Voor alle bewoners, ook
voor die een tuin hebben, een heerlijke
plek die ruimte geeft om te sporten,
(kinder)feestjes te vieren, spelletjes te
doen, te wandelen en elkaar te ontmoeten.
Dit park maakte me nieuwsgierig en
tijdens mijn digitale speurtocht vond ik
de website www.sonsbeeckpark.nl. met
daarop informatie over IamSonsbeeck:
een groep enthousiaste vrijwilligers die
zo’n acht maal per jaar op zaterdagochtend bij elkaar komt om onderhoud aan
het park te plegen en het levendig te
houden.
Enthousiaste vrijwilligers
Omdat ik graag hieraan wilde meehelpen en ook wijkbewoners wilde ontmoeten, ben ik in juni gestart met deelnemen aan de zaterdagse vrijwilligers
ochtend. En wat is dat leuk! Enthousiaste
vrijwilligers, lekker buiten bezig zijn, het
park mee helpen opknappen en nieuwe
wijkbewoners ontmoeten. Voor mij het
ultieme vrijwilligerswerk.
2 april
Hierbij nodig ik dan ook iedereen uit die
het park een warm hart toedraagt om
op onze volgende werkochtend zaterdag 2 april tussen 9 en 12 uur eens te

komen kijken. Wij verzamelen om 9 uur
bij kinderdagverblijf Devi Kids.
Later aanhaken is geen probleem. Zo
rond 10.30 drinken we koffie/thee met
lekkers en kletsen we bij.
De afgelopen werkochtenden zijn er ook
een aantal (jonge) kinderen met hun
ouders komen meehelpen. Heerlijk om
te zien hoe ook zij hiervan genieten.
Hopelijk tot ziens op de volgende werkochtend, zaterdag 2 april.
Hartelijke groet, Désirée Mol

INGEZONDEN
In het vorige nummer schreven we in Berichten uit de mooiste wijk van Breda over
het feit dat een enkele bewoner van Breda
de wijkkrant niet wenste, en hij/zij dit op
een negatieve toon kenbaar maakte. Een
andere inwoner reageerde hierop. Graag
willen we u deze reactie niet onthouden.
Beste bestuursleden Wijkraad Boeimeer
en redactieleden Wijkkrant Boeimeer,
Door toeval en andere activiteiten was
ik er vóór gisteren nog niet toe gekomen
om de Wijkkrant van december te lezen.
Altijd lees ik die, meestal direct bij binnenkomst, met veel plezier en aandacht

van voor tot achter door.
Met verbazing en afschuw las ik in het
stukje met bovenstaande kop de uitingen van "een wijkbewoner." Of je prijsstelt op de wijkkrant of niet is een eigen
keuze. Maar stel je geen prijs op het
ontvangen dan kun je dat in fatsoenlijke
bewoordingen laten weten.
Ik wil graag op een andere wijze reageren.
Fantastisch werk verrichten de redactieleden en anderen die een bijdrage aan
het Wijkblad Boeimeer leveren. Ik lees
het blad (meestal) direct nadat het bij
mij in de bus valt en met veel plezier en

interesse. Ga nog lang zo door wil ik als
wens aan alle medewerkers meegeven.
Dan rest mij in deze laatste dagen u
allen een gezegend kerstfeest en een
gezellige jaarwisseling toe te wensen.
En ik spreek daarbij de hoop uit dat we
in het komende jaar langzaam het
'normale' leven in goede gezondheid op
kunnen pakken.
Met vriendelijke groet,
Theo van Gils
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BOEIMEER PLANT MEE
Breda wil graag een stad in een park
worden. Een mooi, gezond idee en ook
nog eens goed voor het klimaat.
En wat is daar voor nodig? Sowieso heel
veel planten.
Binnen Breda zijn er mooie initiatieven
aan het ontstaan om veel planten te
redden of een tweede kans te geven.

Struikroven Boeimeer
Op 12 maart gaan we in Breda voor het
eerst Struikroven. Voordat ziekenhuis
Langendijk wordt afgebroken, kunnen
bewoners van Boeimeer planten roven
om in hun eigen tuin te zetten. Woon je
in deze wijk, dan heb je dus de mogelijkheid om een groen aandenken te
hebben aan dit iconische gebouw dat
voor velen herinneringen naar boven
haalt.

bij verandering van de tuin, een plant
die te groot geworden is, een hovenier
die iets over heeft. Deze planten belanden in de groene container. Zonde!!
Deze planten kunnen doorgegeven worden en kunnen vanaf 26 maart in de
Tuinplantenkringloop gebracht worden,
achter De Teruggave, Gasthuisvelden 11.
Bij die tuinplantenkringloop kan iedereen uit Breda terecht. Zowel voor brengen, halen als ruilen van tuinplanten. Zo
kan iedereen gratis zijn eigen tuin vergroenen.

Bij de diaconessenweg staan planten bij
het pick-up point klaar om opgehaald te
worden. Bij de ingang Vriesdongen kan
met schep en kruiwagen zelf geroofd
worden. Aanmelden kan bij
iris@struikroven.nl.
Het doel is zo veel mogelijk planten een
plek te geven in de tuinen van Boeimeer.
Een gezellige dag voor jong en oud.
Goed voor de biodiversiteit. Leuk om in
je eigen tuin of balkon extra planten te
zetten.
Tuinplantenkringloop, Plant het
Voort
Soms heeft iemand tuinplanten over en
weet niet wat er mee te doen. Dat kan

De eerste plant wordt overgedragen door Arnold Verbakel aan Struikrover Iris Blom.

Elke woensdagmiddag en zaterdagochtend zorgen vrijwilligers dat de kringloopwinkel met tuinplanten open is.
Alles wat in een kruiwagen past is welkom.
Bij deze tuinplantenkringloop is een
gezellige zithoek en er zijn twee voorbeeldtuinen. Deze voorbeeldtuinen laten
zien hoe je extra vogels in je tuin krijgt,
of je tuin extra aantrekkelijk maakt voor
vlinders.

Wijkkrant Boeimeer
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WONEN IN BOEIMEER
Marry van der Plas
Als ik vanuit het raam van mijn appartement
kijk, dat zich op de 4de etage aan de Langendijk bevindt, dan zie ik in de verte boven de
bomen uit, de bebouwing aan het Dr.
Struykenplein. De nazomer was prachtig en
de bomen droegen nog lange tijd hun herfsttooi voordat het echt begon te winteren!
Sinds vijf jaar heb ik elk kwartaal een bijdrage
geleverd aan onze fraaie Boeimeerkrant. Deze
ziet er altijd zeer kleurrijk uit en bevat naast
nuttige informatie ook altijd een leuk verhaal
van Antoon Dirven en een fraai gedicht van
Bep van Nieuwburg.
Rust en ruimte
Toen ik woonruimte zocht in Breda viel de
wijk Boeimeer mij meteen op! Dat was vanwege de rust en de ruimte, de mooie parken
en het vele groen. Na een periode van 25 jaar
kwam ik vanuit een bosrijke omgeving terecht in dit lichte appartement waarin ik nu
ruim vijf jaar woon. En ik kan intens genieten
van het vrije uitzicht op het luchtruim en de
prachtige zonsondergangen die ik met enige
regelmaat heb gefotografeerd. Dat was een
hele verandering na de somberte van de
bossen!

De eerste maanden na mijn verhuizing ben ik
de buurt gaan verkennen. Het prachtige
Zaartpark op pakweg honderd meter afstand
is zo mooi om in te wandelen en de vele
bankjes maken dat ik op mijn gemak kan
genieten van de natuur. Ook loop ik graag
langs het markante gebouw waarin al jaren
het Luzaccollege is gevestigd. Daarvoor was
het de Pelgrimskerk van de gereformeerde
gemeenschap. Daarachter ligt het volkstuinencomplex waar veel hobbytuinders met
hun groene vingers de aarde bewerken en de
mooiste bloemen laten bloeien! Ik heb o.a.
dahlia’s en Oost-Indische kers gezien.
Als je over het houten bruggetje linksaf gaat,
kom je bij het water van de Aa of Weerijs,
waar inmiddels talloze bootjes liggen aangemeerd. Heel in de verte doemt de Grote Kerk
op.

Het nieuwe maaibeleid van de gemeente
heeft ervoor gezorgd dat we langer konden
genieten van de begroeide bermen met vele
planten en bloemen die ik nog zo goed herkende vanaf mijn vroege jeugd en sommige
soorten weet ik nog steeds te benoemen. Zo
zag ik tussen het fluitenkruid vele margrieten
en korenbloemen en natuurlijk de vuurrode
klaprozen, maar ook de kleinere plantsoorten
zoals de madeliefjes waar ik als klein meisje
kransen van maakte, de witte en de paarse
klaver, de hondsdraf met zijn fluwelige blad,
de knalgele boterbloemen en de paardenbloemen met hun melkachtige sap in de
stelen. Ook trof ik in het vroege voorjaar het
speenkruid aan met haar puntige gele
bloemblaadjes en hier en daar de witte bosanemoon en zowaar ontdekte ik in september de hop met zijn kleverige blad en ronde
bolletjes als bloeiwijze. Als een eenling stond
hij daar tussen de braamstruiken en de bomen. Daar valt natuurlijk geen bier van te
brouwen!
Als ik boodschappen moet doen, kan ik terecht bij een van de twee supermarkten aan
het Dr. Struykenplein. Daarvoor moet ik de
Oranjeboomstraat oversteken, die de grens
vormt tussen Boeimeer en de Heuvel. Iets
verderop zie je aan weerskanten braakliggend terrein waar voorheen rijen markante
oude flatgebouwen stonden. Inmiddels is
men begonnen met het opnieuw bouwrijp
maken van de grond en daar zullen meerdere
soorten woningen verrijzen. In het voorjaar
en de zomer stonden de terreinen vol met
wilde bloemen en dat was een lust voor het
oog!
Levendigheid
Regelmatig loop ik in de richting van de
Graaf Hendrik 111 laan op weg naar mijn
beste vriend en dan zie ik na de hondenuitlaatplaats waar de honden uit de buurt naar
hartenlust kunnen rennen, het aangrenzende
vroegere trapveldje liggen waar ruim een jaar
geleden een soort van voetbalkooi is gerealiseerd. Ook het gele bankje ter nagedachtenis
aan Megan heeft een mooie plaats gekregen
op het speelveld. In de zomer is er een nieuw
klimrek gekomen voor de kleine kinderen.
Deze speelplek vindt gretig aftrek bij de
jeugd en ook de schoolkinderen krijgen daar
vaak hun gymlessen lekker in de buitenlucht!
Her en der staan prachtige oude bomen die
zorgen voor veel schaduw. Op de doordeweekse dagen hoor ik in de verte het gejoel
van kinderen op het schoolplein bij mij in de
buurt en is het op gezette tijden een komen
en gaan van auto’s, fietsen en bakfietsen
waarmee de kinderen van en naar school
worden gebracht. Dat zorgt voor de leven-

digheid die in het weekend natuurlijk ontbreekt. Ook omdat het Amphiaziekenhuis
niet meer in bedrijf is, scheelt dat veel verkeersbewegingen van bezoekers. Het wachten is nu op de eerste schop die de grond in
gaat om een hele nieuwe woonwijk te realiseren. Dan zal het weer een drukte van belang
worden!
Als ik in de zomer toch weer de verkoeling
van de bossen wil opzoeken, biedt het Mastbos met zijn dreven en laantjes, zoals bv. het
Eeuwigheidslaantje dat het bos doorkruist,
daar volop de gelegenheid toe! Na de wandeling een koude pint in “de Boschwachter”
is dan heerlijk!
Heb ik behoefte aan wat meer reuring dan
ben ik in een mum van tijd in de binnenstad
en kan ik genieten van het bruisende leven
dat na een heftige Coronatijd weer volop
aanwezig is! Wat een luxe ook dat er om het
kwartier een stadsbus gaat!
Geweldig
Vanuit mijn woonkamerraam zie ik het fraaie
terras dat gerealiseerd is bij verpleeghuis
“Aeneas” en dat net op tijd voor de zomer
klaar was. De werkzaamheden heb ik kunnen
volgen tot en met de opening aan toe. Vele
bewoners hebben al kunnen genieten van dit
schaduwrijke plekje aan de Langendijk.
“Aeneas” het verpleeghuis waar ik dertien jaar
met veel plezier heb gewerkt. Hoe raar kan
het lopen, dat ik precies daartegenover een
appartement kon huren! Een paar maanden
geleden stond ik nog in de steigers! Dan
bedoel ik natuurlijk het hele appartementencomplex dat een grote schildersbeurt moest
ondergaan. Het gebouw ziet er nu aan de
buitenkant weer prachtig uit en ook het
houtwerk van het centrale gedeelte wordt
geschilderd. Eind december was de klus geklaard! Ik realiseer me elke dag opnieuw dat
ik blij moet zijn met mijn mooie appartement
waar ik na een inschrijvingsduur van tien jaar
kon intrekken. Wonen in Boeimeer vind ik
geweldig!
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Wijkkrant Boeimeer

Volgende vergaderingen van de
wijkraad in 2022:
•
•
•
•

Dinsdag 22 maart
Dinsdag 10 mei*
Dinsdag 6 september*
Dinsdag 13 december*

* Deze data zijn nog onder voorbehoud
Plaats: Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Tijd:
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Wijkraad informatie

Alarmnummer
(als elke seconde telt)
Telefoon
06– 22016233

Graag even melden als u wilt komen
bel naar 06-22016233 of mail naar
info@wijkraadboeimeer.nl

112
Ook voor Politie
112 daar vang je boeven mee
Wijkagent
Koen van Langen

20.00 uur tot 22.00 uur.

Vergaderingen zijn openbaar;

Handige nummers

Website
www.wijkraadboeimeer.nl

0900-8844
koen.van.langen3@politie.nl
team-weerijs@mw-brabant.politie.nl

We hebben dan een stoel en koffie
voor u.

www.twitter.com/waBredaBoeimeer
E mail
info@wijkraadboeimeer.nl
Aangifte digitaal

Wijkkrant Boeimeer

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

Oplage 2500
Redactieadres:
Constantijnstraat 15

Meldpunt Gemeente

4811 PT BREDA
Kopij inzenden:
wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl
Deadlines 2022:

•

15 mei

•

15 augustus

•

15 november

Adverteren in de krant?
Mail naar
wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl
wij zenden u de tarieven!

Facebook
www.facebook.com/wijkraadboeimeer

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:

Twitter
www.twitter.com/wrboeimeer

076-5251515

