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In gesprek met Ineke en Matthee
Wat een energie en levenskunst.
Zangcarrière
Mooie herinneringen om op terug te kijken
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VAN DE REDACTIE
Rich Thomassen
Vrijwilligers gezocht!
Dit jaar vond Koningsdag in Boeimeer
geen doorgang en ook andere evenementen binnen onze mooie wijk staan
op de tocht. De reden is duidelijk: we
komen vrijwilligers te kort. Dit soort
evenementen kan alleen maar georganiseerd worden door enthousiaste vrijwilligers uit de wijk die meehelpen. Variërend van administratie, sjouwdiensten,
handen uit de mouwen, bardiensten,
limonade inschenken en ga zo maar
door. Ik kan me niet voorstellen dat er
geen bewoners in Boeimeer zijn die niet
willen meehelpen. In voorgaande jaren
zag je de lachende gezichten van kinderen en buurtbewoners tijdens

BERICHTEN

Koningsdag, Burendag etc. Of hoorde je
de gezellige gesprekken tussen buren of
vrienden die elkaar al lange tijd niet
meer gezien hebben. Maar die missen
we dit jaar.
Dat mag toch niet gebeuren. We moeten onze mooie wijk (en hij is mooi!)
mooi houden. En levendig! Met allerlei
ontmoetingsmomenten waarbij je je
buren kunt spreken, waar kinderen met
buurtgenootjes spelen en ga zo maar
door.
Meld je aan zodat we in Boeimeer weer
allerlei evenementen kunnen houden.

UIT DE MOOISTE WIJK VAN

BREDA

Paul de Kort
Ook in de plaatselijke krant gelezen dat
collega wijkraadbestuurders stoppen
met het uitgeven van de wijkkrant? Wat
jammer toch, het zijn prachtige initiatieven van collega's die iets voor hun wijkbewoners belangeloos willen doen en
dan nog vaak alleen wijkgericht. Het is
heel lastig om met een klein clubje gemotiveerde enthousiastelingen je blijvend in te zetten voor je buurtgenoten.
Dat blijkt ook nu wel weer.
U en wij hebben het geluk dat Mariël en
Rich ons al heel wat jaren bijstaan en
een gratis en mooi magazine in uw bus
bezorgen. Is dit complimenteus bedoeld? Ja, want we zijn er heel erg blij
mee.
We kregen het bericht van de gemeente
dat er een uitvoeringsakkoord Wijk- en
Dorpsraden Breda 2023-2026 gaat komen. Het globaal programma en concept uitvoering zal binnenkort plaatsvinden. Ook de gemeente beseft hoe belangrijk het is dat dorps- en wijkraden
blijvend van belang zijn voor haar inwoners, nieuwe vrijwilligers moeilijk te vinden zijn en dat nu juist vaak de oorzaak
is van niet compleet kunnen functioneren of zelfs volledig stoppen. Wij zijn dat
met ons KMD (Klein Maar Dapper) team
nog niet van plan.

De aanpassing met rotondes aan de
Graaf Hendrik III Laan wordt in 2024
uitgevoerd. De aanpassing bij de Zuidelijke Rondweg is dit jaar vertraagd vanwege de aanwezigheid van zeldzame
vlinders aldaar. Het wordt afwachten
wanneer deze rondwegvlinders richting
elders zijn vertrokken.
Eind dit jaar worden parkeervergunningen uitgedeeld aan onze wijkgenoten in
Boeimeer-Noord. Het wordt daar betaald parkeren voor degene die met een
lege boodschappentas richting binnenstad gaat en met een volle terug in de
auto stapt. De nieuw aangestelde wethouder moet nog een besluit nemen
omtrent de parkeervergunningen in de
straten rondom Boeimeer-Oost. Op het
moment dat ik dit verhaal inlever, is
hierover nog niets bekend.
Het nieuw te realiseren Park Langendijk
wordt een woningbouwlocatie van
maximaal 293 woningen en 145 zorgwoningen. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om dit plan gerealiseerd te zien en dit ligt ter inzage. In dit
plan wordt de straat Zaart een doodlopende weg en vindt doorstroming van
verkeer uitsluitend plaats via de Langendijk. Een zienswijze kan tot en met 23
juni 2022 schriftelijk of mondeling inge-

diend worden.

Op 22 maart j.l. vond er een openbare
vergadering van de Wijkraad Boeimeer
plaats. U kunt het verslag hierover op
onze website www.wijkraadboeimeer.nl
terugvinden.
Wilt u contact met ons? Stuur een mail
naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze
secretaris Peter van Dijk komt gezwind
met antwoord.
Wij wensen u fijne vakantie- en zomerdagen en een hoopvolle voortzetting
van dit mooie jaar toe.
Stichting Bestuur Wijkraad Boeimeer
Namens Jeanne, José, Mariël en Peter
Paul de Kort
Voorzitter
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IN GESPREK MET MARIE-CLAIRE WITTEVEEN-LIPS
OP ZOEK NAAR GELUKSKUNDIGEN
Paul Teunissen
Terwijl Marie-Claire een kopje thee voor
me haalt, klinkt “I’m a believer” van The
Monkees zacht uit de luidspreker boven
mijn hoofd. Wanneer ik even later mijn
eerste slokje neem, is Jimmy Hendrix aan
de beurt, “The wind cries Mary”. De playlist
in het restaurant van Thebe / Aeneas aan
de Langendijk lijkt afgestemd op de leeftijd van de interviewer.
Huis van de wijk
Marie-Claire Witteveen-Lips is Coördinator
Welzijn en ze praat enthousiast over haar
werk bij Aeneas. “Ik werk met een team
van zeven fijne collega’s en een grote
groep vrijwilligers”, vertelt ze, “en samen
willen we het zo leuk mogelijk maken voor
de bewoners.” Er is de tuinzaal waar elke
dag activiteiten worden georganiseerd
waaraan in principe alle bewoners deel
kunnen nemen. Verder is er een DAC (dagactiviteiten-centrum) voor bewoners met
een lichamelijke beperking en ook zijn er
activiteiten op de afdelingen voor de bewoners voor wie dat prettiger is. De spulletjes die de mensen van het DAC maken,
worden op dinsdagmiddag in een kraampje verkocht. Bij mooi weer buiten voor de
deur en bij slecht weer binnen. “Dit is een
van de manieren waarop we proberen
contact met de wijk te houden,” geeft ze
aan, “Voor onze bewoners is dat erg prettig.”
Het streven is zelfs om een soort “Huis van
de wijk” te zijn, waarin buurtbewoners voor
een hapje, een drankje en een lunch welkom zijn, zowel binnen als buiten op het
terras. Trots laat ze me de menukaart van
het restaurant zien, met inderdaad lekkere

Marie-Claire Witteveen (tweede van rechts) met
medewerkers, bewoners en stagiaires van Curio
voor het standje met spulletjes die bewoners
bij het DAC hebben gemaakt.

dingen én schappelijke prijzen. Ook wijst
ze me op de werkplekken waar iedereen
die het leuk vindt, zo haar of zijn laptop
kan openklappen en rustig aan de slag kan
gaan.
Gelukskundigen
Er werken heel wat mensen hier, begrijp ik
van Marie-Claire, wel zo’n 275 voltijders,
deeltijders en stagiaires. En nog zijn het er
niet genoeg. Daarom willen ze
“gelukskundigen” werven; een mooie
naam voor medewerksters en medewerkers in de zorg: bijdragen aan het geluk
van anderen die wat pech hebben gehad.
Er zijn trouwens ook heel wat vrijwilligers
actief, wel zo’n 130. Sommigen voor een
uurtje per maand, anderen zijn er een paar
keer per week. Tijdens ons gesprek komt
Hans even een praatje maken. Hij verzorgt
de vogels in de volière en in het voorjaar is
hij er bijna elke dag wel even. Meer vrijwilligers zijn zeer welkom en ook die mogen
zich “gelukskundige” noemen; het is maar
dat u het weet!
Bouwen voor de toekomst
“Maar waarom toch die plannen voor
nieuwbouw?”, vraag ik haar terwijl The
Beatles “Norwegian wood” zingen. “Het
restaurant waar we zitten, ziet er toch prima uit?” “Dat klopt”, zegt ze, “Hier beneden is alles onlangs nog opgeknapt, maar
de woonunits zijn echt uit de tijd.” Ze vertelt dat elke bewoner nu wel een eigen
kamer heeft, maar die is klein. “We bouwen voor de toekomst en dat betekent dat
iedereen een eigen appartementje krijgt,
met woon- annex slaapkamer en eigen
badkamer.” Per acht bewoners komt er
ook weer een gezamenlijke huiskamer.
Bezoek wordt ontvangen op de eigen kamer of beneden in het restaurant waar ook
gegeten kan worden.
Marie-Claire is betrokken bij het bouwteam. Dit team legt op dit moment de
laatste hand aan het concept: hoe moet in
de toekomst de zorg verleend worden en
hoe zorgen we voor het welzijn van de
bewoners? “Wat dat welzijn betreft, willen
we meer de thuissituatie nabootsen, wat
minder activiteiten in grote groepen.” De
architect werkt die ideeën verder uit en
hopelijk kan in het derde kwartaal van
2024 met de bouw gestart worden.
Niet alle specialismen blijven op deze locatie. De afdeling NAH (niet aangeboren

hersenletsel) gaat naar de locatie Heilaarstraat. Wel blijven het hospice, de psychogeriatrische afdelingen (voor jongeren en
ouderen), de somatische afdeling (voor
ouderen met hun gewone ouderdomsbeperkingen) en de afdeling voor kortdurende opname (om de periode tussen ziekenhuis en weer thuis wonen te overbruggen).
Schrijnend
Na twee jaar corona valt het me nog
steeds op dat we weer handen kunnen
schudden en zonder mondkapjes rond
kunnen lopen. “Dat was tijdens de pandemie wel anders”, herinnert Marie-Claire
zich, “Zeker tijdens de eerste golf”. Aanvankelijk was bezoek helemaal niet toegestaan, later wel, maar dan achter glas, toen
weer een tijdje niet en daarna slechts met
twee personen. “Schrijnend, zeker voor die
bewoners die er niets van konden begrijpen. Alles bij elkaar heeft het best lang
geduurd.” Er zijn wel wat bewoners overleden, maar de oversterfte was gelukkig
gering. Nu is alles weer als vanouds, al
worden de handen nog steeds vaak gewassen. Ook wordt er gewerkt aan een
draaiboek voor het najaar, voor het geval
het virus weer de kop opsteekt. De voorraden mondkapjes en handschoenen zijn
aangevuld.
Als we afscheid nemen hoor ik “La bohème” van Charles Aznavour zacht klinken
door het restaurant, prachtig! Even overweeg ik om iets lekkers te kopen aan de
bar en meteen op een van de werkplekken
mijn aantekeningen uit te werken, maar
dan realiseer ik me dat ik mijn portemonnee en laptop niet bij me heb. Jammer.
P.S. Wilt u naar aanleiding van dit stukje
eens praten over werken bij Aeneas of het
doen van vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met
Marie-Claire Witteveen:
marie-claire.witteveen@thebe.nl,
06-23659587 en
Angela van der Krabben:
angela.van.der.krabben@thebe.nl,
06-82615656 (vrijwilligers)
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HET GEBEURDE IN DE STRENGE WINTER VAN
1962/1963
Antoon Dirven
De winter van 1962/1963 was er een van

vangen. Dat was niet altijd eenvoudig

langdurige barre koude die maanden-

want diepvries vraagt om diepvrieskoe-

lang aanhield en voor veel schaatsple-

lingen en die waren er te weinig. Het

zier maar ook voor heel veel ongemak

was gelukkig in de magazijnen koud

zorgde. Maandenlang waren de open

genoeg om daar de diepvriesvoorraad

afvoerpijp afgekoppeld om die eerst

wateren bevroren en een tocht per auto

op te slaan. Ja, soms moet je van de

grondig schoon te maken om daarna de

over het IJsselmeer was lange tijd goed

nood een deugd maken.

brander van de kachel grondig te reini-

mogelijk. Dichterbij was schaatsen op de

Een vervelende bijkomstigheid was de

gen. Een heel smerig karwei en toen het

singels rond Breda bijna “gewoon” en

hoge waterstand van de Aa of Weerrijs.

klaar was, was ik helemaal zwart maar

menig schaatsliefhebber heeft daar ma-

Het was vele jaren “normaal” dat in de

de kachel brandde met een prachtige

teloos van genoten.

winter dit riviertje buiten zijn oevers trad

blauwe vlam en ging nu voor een warme

Op 1 april 1962 was ik, met vrouw en

en grote delen van Boeimeer en de aan-

winkel zorgen. Laat hem deze nacht

drie kleine kinderen, van de kruideniers-

grenzende Oranjeboomstraat onder

maar lekker door branden, dacht ik.

zaak aan de Dijklaan naar Boeimeer ge-

water zette. Later toen Boeimeer ge-

De andere morgen ging ik al vroeg naar

komen om daar als ondernemer van de

transformeerd was tot een moderne

de zaak en kwam in een ijskelder te-

SPAR supermarkt aan de Langendijk

woonwijk was aan deze wateroverlast

recht. Bij controle bleek dat de verwar-

mijn geluk te beproeven. De supermarkt

nog niets gedaan. Ook nu stroomde het

mingsketel half vol roet zat en dus niet

was de toekomst en daar wilde ik bij

water de wijk binnen en stond soms tot

kon branden en de oorzaak? Een krant

zijn. Al jong wilde ik graag ondernemen

de SPAR. In de souterrains van de flats

die ik bij de schoonmaak van de pijp

in het levensmiddelenvak en met deze,

aan de Zaart en de Roland Holststraat

erin had gestopt had ik er vergeten uit

voor die tijd, grote zaak ging voor mij en

stond soms een halve meter water en

te halen. Dom, dom, dom.

mijn vrouw een droom in vervulling. Met

die moesten dan weer worden leegge-

Weer de overall aan, petje op en aan de

nog twee grote concurrenten in de wijk

pompt.

slag. De pijp schoongemaakt en nu geen

in opbouw, De Gruyter en Kopak Voeten

Dat bij vorst de ondergelopen straten

krant achtergelaten en daarna was de

en Welten, was het keihard aanpakken

prachtige ijsbanen waren behoeft geen

potbrander, half vol roet, aan de beurt.

maar alle moeite was niet vergeefs want

betoog maar verder was het een hoop

Daar moest de stofzuiger aan te pas

veel buurtgenoten en mensen van daar-

ellende. Na bedijking was deze waterlast

komen. Een bediende gevraagd de slee-

buiten wisten de SPAR supermarkt te

verleden tijd.

stofzuiger aan te sluiten om daarna op

vinden.

In de SPAR super was gelukkig centrale

mijn aangeven de stroom in te schake-

Alles ging voorspoedig tot de winter van

verwarming die voor een aangename

len. Daar zat ik op mijn de knietjes voor

1962/1963. De maandenlange strenge

warmte moest zorgen maar deze liet het

de kachel, de zuigbuis in het roet en nu

winter zorgde voor grote schaarste op

nog al eens afweten. Niet prettig voor

“Zet maar aan”, en wat toen gebeurde?

het gebied van groente en fruit en diep-

de klanten maar ook niet voor het per-

U voelt hem vast aankomen. De kachel

vriesproducten moesten de leemte op-

soneel want zonder verwarming was het

ontplofte als het ware en een grote wolk

gruwelijk koud. De aanvoer van olie als

roet zette mij en mijn omgeving in een

brandstof uit de grote ondergrondse

pikzwarte zwarte mist.

tank liet veel te wensen over en met

“Zet uit dat ding, zet uit”, brulde ik en

noodmaatregelen, een vat olie boven de

prompt werd daar gehoor aan gegeven.

grond in het magazijn, werd dit pro-

Wat was er gebeurd? De sleestofzuiger

bleem tijdelijk opgelost. Nu moest de

was aan de blaaskant aangesloten en

kachel, een eenvoudige potbrander,

zodra deze werd aangezet … Ja, vul dat

maar eens grondig worden schoonge-

zelf maar in. Na het schoonmaken van

maakt.

de magazijnruimte waar de kachel

Mooi een karweitje om zelf op te knap-

stond, restte mij een flinke douchebeurt

pen en zo gezegd zo gedaan, een oude

en schone kleren. Een halve dag later

overall aangetrokken en een petje op

was het aangenaam warm in de winkel

tegen het stof. Om te beginnen werd de

en toen was het leed gauw vergeten.
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IN GESPREK MET INEKE EN MATTHEE VERDAASDONK
Marga van Bergen

Vanmiddag zijn we op bezoek bij de
familie Verdaasdonk aan de Cimburgalaan waar ze sinds hun trouwen
wonen. Ineke en Matthee zijn 61 jaar
getrouwd. Dat is bijzonder! Hun woonkamer is gezellig ingericht, de zon
schijnt zachtjes. Er straalt rust uit van
deze plek en van dit echtpaar. Matthee
vertelt ons (Paul Teunissen en ondergetekende) hoe Boeimeer er toen bij lag.
“Weiland”, zegt hij en maakt een breed
gebaar, “Open en ruim tot aan de Julianalaan toe, weiland.”
Kantoorman
Matthee is opgegroeid in de Belcrumpolder en is al jong gaan werken. Een
kantoorman, net als zijn vader. En met
avondstudie is hij hogerop gekomen en
werd hij boekhouder.
Hij heeft ook bij de Eerste Hollandse
Levensverzekeringsmaatschappij in de
Sofiastraat gewerkt. Hier verdiende hij
dertig gulden per maand. Hij heeft altijd
goed werk gehad en ook ‘s avonds verzorgde hij de administratie voor anderen. Met passie vertelt hij hierover. “En”,
voegt hij eraan toe, “toen de computers
kwamen, was ik vaak sneller zonder
computer dan mijn collega's met computer.” En natuurlijk is hij later ook zelf
met een computer gaan werken.

Kolenhok
Matthee en Ineke hebben elkaar ontmoet op dansles. “Ze viel me gelijk op”,
zegt hij. Ineke laat ons een foto zien van
twee jonge mensen, pas getrouwd, blij
en gelukkig. In de jaren zestig was er
nog een kolenhok aan de voorkant van
het huis; dit gaf altijd een hoop stof.
Wat later kwamen de kolen in zakjes en
die bracht Matthee naar de zolder.
Daarna kwam er aardgas. Het kolenhok
werd fietsenhok.
Aan de achterkant waren de tuinen
open en ruim (er was geen heg of schutting bij elk huis). De kinderen van Matthee en Ineke speelden er met alle kinderen uit de buurt en dat was een
mooie tijd. Opgroeiende jeugd en veel
uitwisseling met de buren rondom. En
Ineke straalt van oor tot oor als ze dit
aan ons vertelt.

Iets lekkers
“Met de auto op vakantie naar het Como-meer in Italië, dat was het toch niet”,
zegt Matthee, “Het was er veel te warm.”
Veel fijner was de Belgische kust, daar
zijn ze jarenlang naartoe gegaan en ze
verbleven er in vakantiewoningen van
vrienden. Vele jaren hebben ze getennist, hier bij de tennisvereniging aan de

Mark. Toen waren dat Markendaal en
Ivy. Dat was een hele sportieve tijd,
waarin Matthee en Ineke ook bardiensten gingen meedraaien.
Nu wandelen ze vaak; ze houden van
het Mastbos. En ze gaan graag naar
Meerseldreef, naar de mis bij de Paters
en ook om bij de bakker iets lekkers te
kopen.
Hun kinderen hebben hun plek gevonden. Met Ineke en Matthee gaat het
goed, ze zijn tevreden en vitaal. We
stappen weer eens op. Het is een mooi
bezoek geweest bij hen.
En ik ben onder de indruk van hun energie en levenskunst.

J a a r g a n g 22
0 n r .9
82
5
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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
Met de oorlog in Oekraïne zijn veel
spanningen en geweld uit de wereld
heel dichtbij gekomen. Ook in Breda
worden vluchtelingen uit het Oekraïense
opgevangen. Als MCB zijn we vanzelfsprekend hierbij betrokken, maar hier
heeft de gemeente het voortouw en
doet er heel veel aan. Hen opvangen is
een heel aparte taak waarbij we meedenken en meedoen.
Het is geweldig dat er in Nederland zoveel mensen bereid zijn zich in te zetten
voor oorlogsvluchtelingen. Maar het is
ook bitter dat die welwillendheid er veel
minder is als het gaat om mensen van
buiten Europa. Ik hoop dat de gastvrijheid voor vluchtelingen van dichtbij zal
standhouden, ook voor mensen van
verder weg.
Het Mondiaal Centrum Breda is opgericht voor de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen met een
asielachtergrond. Zij zijn onze eerste
doelgroep, naast iedereen in Breda die
verder wil kijken dan de grenzen van de
stad en zich bewust is dat de wereld
veelkleurig is en de mensen ook. Dat de
wereld veel groter is dan we beseften,
weten we maar al te goed sinds de oorlog in Oekraïne. We werken dus op verschillende sporen maar met gelijke inzet.
Activiteiten in het MCB
Nu de lockdowns voorbij lijken te zijn,

komen de activiteiten van het MCB ook
weer op gang. Het Maatjesproject heeft
de hele tijd niet stilgestaan, en de opvang is ook doorgegaan, net als de taallessen. En er komen nieuwe activiteiten.
18 juni
Om te beginnen op 18 juni de Buurttafel: een landelijk initiatief dat op veel
plaatsen wordt uitgewerkt. Het Mondiaal Centrum Breda wil de band met de
buurt versterken tijdens de Week van de
Buurttafel. Samen eten werkt verbindend en is een van de mooiste manieren
om met je buren in contact te komen.
Bewoners en oud-bewoners maken
heerlijke gerechten. Daarom nodigt het
Mondiaal Centrum Breda de buurt uit
voor deze buurttafel, op zaterdag 18
juni van 11.30 uur tot 14.00 uur, voor
jong en oud. De buurttafel is de plek om
elkaar beter te leren kennen, het gesprek aan te gaan met de buurtbewoners en Mondiaal Centrum. Zodat buurtgenoten elkaar voortaan gemakkelijker
weten te vinden voor de gezelligheid,
hulp of informatie. U kunt kennismaken
met wat het Mondiaal Centrum biedt:
een veilige en laagdrempelige
‘aanlegsteiger’ voor ongedocumenteerden en een ontmoetingsplek voor alle
Bredanaars in de marge van de samenleving. Graag zien we u op 18 juni in de
Roland Holststraat. Graag aanmelden via
gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl

De fietslessen starten weer
De heer Subhoi Bayae uit Syrië wil graag
zijn handigheid inzetten om fietsen te
repareren. Voor € 9,50 waarvan de helft
voor het MCB is, plakt hij banden, spant
kettingen, enzovoort. Hij is aanwezig op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, bij de
schuur, achteringang bij de poort. Nog
meer fietsnieuws: met steun van DAK,
die landelijk inloopcentra ondersteunt,
hebben we een bakfiets aangeschaft.
Die kan worden ingezet voor PRactiviteiten in Boeimeer en omstreken.
We zoeken wel nog vrijwilligers hiervoor.
Geplande activiteiten
Woensdag 22 juni 19.30 uur: drs. W.
Manuhutu, docent geschiedenis aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam houdt
een lezing over “De genocide van Jan
Pieterszoon Coen op het Molukse eiland
Run.” Dit eiland is in Nederlandse handen gekomen bij de Vrede van Breda.
Zaterdag 25 juni van 16.00 uur tot 22.00
uur: Congo, land in beeld met muziek,
eten en lezingen.
Vredesweek 17 tot 25 september. Thema: De Generatie Vrede is aan zet.
Zaterdag 17 september Walk of Peace
“Het is tijd voor Vrede” 14.00 uur start
bij de Vredesduif, Groenendijkplein.
Daarna wandelen we via de Franciscuskerk naar de moskee Arrahman, vervolgens naar de Koepel waar Oekraïners
opgevangen worden, daarna naar de
plek waar het Poolse Maria-monument
staat aan de Claudius Prinsenlaan om te
eindigen in het Mondiaal Centrum met
muziek en eten.
Maandag 19 september 19.30 uur: Sylvana Simons, Bij1 (onder voorbehoud)
Woensdag 20 september 15.00 uur:
prijsuitreiking Vredesprijs Breda, Generaal Maczek museum
Donderdag 22 september 19.30 uur:
Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, over soevereiniteit en natievorming.
Zie verder vooral ook de website:
www.mondiaalcentrumbreda.nl
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EN ANDERE HARDNEKKIGE PEESBLESSURES TIJDENS

CORONATIJD!
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OF NEKPIJN, EEN VEEL VOORKOMENDE EN HARDNEKKIGE

KLACHT!
BIJ BREDA WEST

BEN JE AAN HET GOEDE ADRES

We hebben allemaal wel eens last van
onze rug of nek, maar wanneer moet je
aan de bel trekken? Het kan zijn dat je al
veel te lang doorloopt met jouw rug- of
nekpijn. Bij wie kan je dan het beste terecht? Bij Breda West Fysiotherapie hebben we fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in rug- en of nekpijn. Pauline is
één van deze fysiotherapeuten. Pauline is
namelijk manueel therapeut. Pauline
beantwoordt hier al jouw vragen over
manuele therapie!
Wat is het verschil tussen fysiotherapie
en manuele therapie?
“Een manueel therapeut is een fysiotherapeut(e) die na zijn of haar studie een
Master opleiding van 3 jaar heeft gedaan
richting manuele therapie. Tijdens deze
opleiding wordt de kennis verdiept,
waardoor een manueel therapeut een
bredere kijk op het functioneren van
patiënten heeft ontwikkeld. Naast anatomische eigenschappen en functies van
gewrichten (met name de wervelkolom)
houdt hij of zij ook rekening met andere

factoren die de activiteiten en participatie van patiënten beperken. Daarnaast
leren manueel therapeuten tijdens de
opleiding ook specifieke manueel therapeutische mobiliserende en manipulerende technieken (het ‘kraken’). Dit
kan zowel voor de gewrichten van de
wervelkolom als voor alle andere gewrichten. De effecten zijn vaak direct
merkbaar. Je voelt een verbetering van
de bewegingsvrijheid en een afname
van pijn. Een manueel therapeut geeft
je net zoals een fysiotherapeut ook
adviezen en oefeningen voor thuis om
de kans op het terug keren van je
klachten te verkleinen.”
Wat doet een manueel therapeut nu
eigenlijk precies?
“Wanneer je voor de eerste keer bij de
manueel therapeut komt wordt er eerst
een screening afgenomen. Dit is een
kort gesprek om vast te stellen of je bij
een manueel therapeut aan het juiste
adres bent, of dat je beter eerst langs
de huisarts kan gaan. Is manuele therapie geïndiceerd, dan wordt er verder
gegaan met een anamnese om de ervaren problemen in kaart te brengen en
de factoren die daar mogelijk invloed
op hebben. Vervolgens doen we een
lichamelijk onderzoek en aansluitend
wordt het behandelplan besproken.
Dan begint de behandeling. Die bestaat
afhankelijk van de klacht vaak uit mobiliseren, soms manipuleren (het kraken)
van een gewricht. Verder krijg je adviezen mee voor thuis en oefeningen om
thuis te doen. Daarnaast is het vaak zo
dat we jou daarbij ook adviseren om te
gaan trainen met onze gespecialiseerde
trainers!
” Welke klachten behandel je vooral? “
Een manueel therapeut kan je met veel
verschillende klachten helpen. Zoals:
•
Hoofd- en nekpijn (vaak in combinatie met een stijve bovenrug);
•
Nekpijn (al dan niet uitstralend
in de arm);

•

•
•

•

•

•

•

•

Klachten hoog in de rug met riben borstpijn;
Heupklachten;
Lage-rugklachten (ook als ze
uitstralen naar het been);
Duizeligheid die komt door het
bewegen van de nek;
Kaakklachten (soms in combinatie met nekklachten);
Schouderklachten (soms in combinatie met nekklachten);
Pijn en stijfheid in de schouder
(Frozen shoulder);
Tenniselleboog.

Het zijn dus een hoop klachten waarvoor je naar een manueel therapeut kan
gaan. Zelf zie ik vooral patiënten met
lage rugklachten. Soms hebben ze ook
klachten aan het bekken of de bekkenbodem. Dan behandel ik samen met
één van onze bekkenfysiotherapeuten.
Ik zie ook vaak patiënten met klachten
aan de nek en/of bovenrug, deze klachten zijn soms in combinatie met uitstraling naar een arm of been of ze ervaren
hoofdpijn. Manuele therapie kan dan
van grote meerwaarde zijn.
” Heb ik een verwijzing nodig om naar
een manueel therapeut te gaan?
“Nee, net zoals wanneer je naar een
fysiotherapeut gaat hoef je niet eerst
langs de huisarts en kan je gelijk contact met de praktijk opnemen om een
afspraak te maken. Als je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie
valt manuele therapie daar ook vaak
onder en worden de behandelingen
vergoed vanuit je aanvullende verzekering.“
Klinken bovenstaande klachten voor jou
bekend? Neem dan contact met op met
Breda West Fysiotherapie én Bekkenen rugcentrum Badstraat via telefoonnummer 076 522 53 78. Pauline en onze
andere fysiotherapeuten helpen jouw
graag verder om weer klachtenvrij te
worden!
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OPGERUIMD BOEIMEER
Marieke Wulffraat
Wat twee jaar geleden begon als een

op- en afritten van de Zuidelijke rond-

burgerinitiatief, geïnitieerd door Gert

weg en met stip bovenaan het speelveld

van der Hart en Peter van der List, is

aan de Langendijk.

inmiddels uitgegroeid tot een niet meer
weg te denken groep mensen die in hun

Elkaar ontmoeten

kondigen waarbij iedereen van jong tot

eigen straat, buurt of wijk het zwerfvuil

Sinds begin dit jaar ben ik zelf ook aan-

oud welkom is. Tijdens een opruimactie

opruimen.

gesloten bij Opgeruimd Breda. Naast

wordt voor materiaal, koffie en thee

het nut van het opruimen van zwerfvuil,

gezorgd, waarmee het naast een nutti-

In de wijk Boeimeer is Yvonne Powers al

zie ik dit ook als een manier om mensen

ge, ook een gezellige activiteit wordt.

ruime tijd actief met het opruimen van

in de wijk te ontmoeten alsook mensen

Afgelopen maanden hebben we twee

zwerfvuil. Naast Yvonne zijn er inmiddels

elkaar te laten ontmoeten. Ik kreeg te

opruimacties georganiseerd en met een

meerdere bewoners van de wijk actief

vaak signalen van bewoners over een-

groep van ongeveer tien mensen zwerf-

en ruimen zij alleen of samen het zwerf-

zaamheid en/of het missen van ontmoe-

vuil opgeruimd. In Boeimeer zijn inmid-

vuil in de wijk op. Volgens Yvonne is een

tingsplekken waardoor het idee ont-

dels zo’n zestien mensen actief, maar

duidelijk verschil te zien in de wijk sinds

stond om meer bekendheid te geven

dat mogen er best meer worden. Wie wil

meerdere bewoners actief zijn. De hot-

aan Opgeruimd Boeimeer. Er is inmid-

er nou niet in een schone buurt wonen?

spots qua zwerfvuil zijn volgens Yvonne

dels een Facebookpagina voor onze wijk

Jij bepaalt zelf waar, wanneer, hoelang

Graaf Hendrik lll Laan, Julianalaan, de

aangemaakt waar we opruimacties aan

en hoe vaak je gaat lopen.
Aanmelden

Is je interesse na het lezen van dit artikel
gewekt, stuur dan een mailtje naar
opgeruimdbreda@ziggo.nl of volg onze
Facebookpagina Opgeruimd Breda /
Boeimeer
Met hartelijke zwerfvuilgroeten

GOED NIEUWS!
Paul de Kort

Deze dappere kinderen halen troep uit het
water. Wat een mooi initiatief!
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ZOMER

KLEURPLAAT
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WERKGROEP JEUGD BOEIMEER
Reineke van Hese
De WJB kan terugkijken op drie geslaagde activiteiten in de afgelopen periode:
een gezellige carnaval kids-middag, een
goed bezochte disco en leuke paasactiviteit voor de jongste jeugd! Erg fijn dat
we weer op volle toeren kunnen draaien.
We zien jullie graag bij de avondvierdaagse (14 t/m 17 juni) en de laatste
disco van het schooljaar! (vrijdag 1 juli)

Contact
Je kunt ons bereiken via;
www.wjb-breda.nl
info@wjb-breda.nl
facebook.com/wjbbreda
Via evenementen en berichten
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TUSSEN ZONSOPGANG EN ZONSONDERGANG
Bep van Nieuwburg

het dal hapt in de mist
gebracht door de nacht
gevlijd in de wijdte
allesverhullende witte mist
vee, bloemen en bomen
zelfs de huizen
ik weet ze hier en daar
onzichtbaar
opkomende zon bundelt
zijn stralen, doorboort de nevel
tot opgelost
geeft de natuur haar kleuren terug
het dal, fris en groener dan het was
naglanzend nog van dauw

warmt zich aan de nieuwe dag
in Sauerland
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IN GESPREK MET CHRIS AARTS (VERVOLG)
In het lentenummer van de wijkkrant
stond een uitgebreid interview met Chris
Aarts over crimefighting op zijn Bredaas.
Abusievelijk werd de bijlage niet meegenomen.

Dit interessant overzicht met belangrijke
contactgegevens en informatie over
cybercurity wilden we u niet onthouden.

Ziet u door alle preventiebomen het criminele bos niet meer?
Telefoonnummers:
• 112 voor politie, ambulance en brandweer
• 0900 8844 wel politie, geen spoed (voor de wijkagent bijvoorbeeld)
• 14 076 voor de gemeente (de boa’s bijvoorbeeld)
• 0800 7000 Meld misdaad anoniem (ook meldmisdaadanoniem.nl)
Apps:
• De app BuitenBeter (gratis) voor het melden van zwerfvuil, kapot wegdek, ongedierte etc.
• De app Waaksamen (gratis) voor als je niet precies weet waar en hoe je een melding moet doen
Op de website van Buurtpreventie Breda (www.buurtpreventiebreda.nl):
• Online trainingen over cyber crime en ondermijning
• Tien tips tegen woninginbraken
• Een meterkastkaart met alle belangrijke telefoonnummers
• Informatie over de opleiding tot cyber-ambassadeur

De politie is er voor criminele zaken en de boa’s zijn er voor handhaving (coronaregels) en overlast (parkeren, hangjongeren)

Cybercrime (computercriminaliteit):
Phishing is een manier om mensen te lokken naar een valse website om ze te laten inloggen met hun wachtwoord of creditcardnummer.
Ransomware of gijzelsoftware is een middel waarmee hackers iemand chanteren op het internet, ransom betekent losgeld
Extortion betekent afpersing, iemand heeft bestanden op je computer vergrendeld en vraagt geld om die bestanden weer
vrij te geven.
Malware is software waarmee computersystemen verstoord of vergrendeld kunnen worden, het komt van het Engelse malicious software
Fake sites zijn valse website die heel veel lijken op de echte website (van de bank bijvoorbeeld)
Id-fraude is identiteitsfraude, boeven gebruiken gestolen identiteitsgegevens (mailadres, bsn) en daarmee kopen ze op
naam van iemand anders goederen

FOTO’S

GEVRAAGD

Rich Thomassen
In de wijkkrant willen we ook terugkijken
naar de historie van Boeimeer. Heeft u
foto’s van vroeger en wilt u ze delen?
Stuur ze dan naar de wijkkrant;
wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl.
Vertel er ook bij waar en wanneer de
foto is genomen. Ook mag u uw herinneringen aan de foto delen. We kijken
uit naar uw bijdrage.
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‘T VAN SONSBEECKPARK
Marga van Bergen
Dan wilde ik toch wel graag
iets stevigs doen,
een inspanning doen,
een spierballen-karwei.
Eerst deze ochtend met
zacht reinigende witte sneeuw
zacht bedekte ‘t al ‘t gras
de struiken en de speelplaats
zeldzaam schoon op 2 april 2022.

goeie opkomst en betrokkenheid.
Enne, ik pak de schop
en zet ‘m krachtig in de grond
inspanning en kracht,
dat onkruid gaat eruit, alvast
en paf ... iets stevigs doen.
Zin in een nieuwe lente en zomer
nog even en ‘t is weer Pasen.

De dag erna
werken in ‘t Van Sonsbeeckpark
niet te koud gelukkig
nu geen sneeuw meer
maar een vriendelijke zon
voor ons clubje vrijwilligers
samen voor onze grote tuin:
‘t Ons van Sons.
Om 9 uur, ja heel flink

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

Incidenteel:
Rik/Joker marathon 26 juni aanvang 9.30
uur

Maandelijks: activiteiten
Elke 1e dinsdag bingo aanvang 14.00
uur
Kaarten 3,50 euro voor 6 ronden exclusief loterij ronde

Vooraf bestellen en betalen aub.

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

Kaarten vooraf bestellen
Kaarten 12.50 euro inclusief lunch en
koffie/thee bij aanvang

Voor informatie en/of reserveren:
T: 076-52116893
E: de-blaker@live.nl
W: de-blaker.jouwweb.nl
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ZANGCARRIÈRE
Maartje van der Plas
Er werd heel wat afgezongen in huize
Van der Plas bij de afwas door mijn
broer Jaap en mijzelf en toen Jaap 18
jaar werd in 1958 kreeg hij een gitaar
voor zijn verjaardag. Al snel wist hij met
slechts enkele akkoorden de gitaar te
bespelen en samen zongen we binnen
een jaar bekende songs van de hitlijsten
uit die tijd. We kregen van onze ouders
een abonnement op de Tuney Tunes,
een bekend muziekblad met veel teksten erin van de bekende tophits. We
zagen er niet onaardig uit, onze stemmen pasten goed bij elkaar en de flair
van mijn broer was bijzonder aantrekkelijk. Er ontstond al spoedig een leuk repertoire en na een jaar traden we als
duo op in zaaltjes in Nijmegen en omstreken. Dat kwam omdat we na het
halen van een zangdiploma mochten
toetreden als lid van een organisatie die
destijds d’ Oprechte Amateur heette.
Dat bleek een podium te zijn voor aankomende artiesten die daardoor meer
bekendheid kregen. We schreven ons
een aantal keer in voor een zangwedstrijd die door hen georganiseerd werd
en wij vielen altijd in de prijzen.
Mijn leerprestaties hadden echt te lijden
onder de vaak drukke weekends, maar ik
slaagde desondanks voor mijn eindexamen Mulo. Een zangwedstrijd in Huize
Ditsel, een bekende dansstudio in Nijmegen, zorgde ervoor dat ik als solozangeres in de stadsschouwburg De
Vereeniging te Nijmegen mocht optreden samen met de Koninklijke Luchtmachtkapel.
Dat was op een Nationale feestavond
ter ere van 5 mei 1960. Daar bracht ik
voor een volle zaal een Italiaans liedje
ten gehore als een beetje verlegen
meisje van zeventien jaar.
Plakboek
Op een goede dag schreven we ons in
voor een zangwedstrijd van de AVRO
waar we als duo opvielen en toen mochten we optreden op AVRO’s landdag in
1960. Het plakboek dat we vanaf het
begin bijhielden van onze optredens en

Wijkkrant Boeimeer

de stukjes in het Nijmeegs Dagblad en
de Gelderlander werd steeds voller! In
huize Van der Plas werd volop gerepeteerd en onze ouders vonden het prachtig! Onze ouders brachten ons vaak weg
en moeder die costumiëre was, maakte
mijn jurken.
In de Kerstvakantie van 1960 waren Jaap
en ik te gast bij Italiaanse vakantievrienden in Parma die we in de Zomervakantie hadden ontmoet op een camping in
Marina di Massa in Italie. Dat was een
geweldige ervaring. We leerden een
klein beetje Italiaans en maakten kennis
met de Italiaanse keuken. We mochten
optreden in een dancing in Parma en
Jaap kreeg lonkende blikken van de
Italiaanse meisjes. In het voorjaar van
1961 begonnen de voorrondes van het
programma Onbekend Talent van de
VARA. Die voorrondes vonden plaats in
verschillende grote steden door het hele
land en wij traden op in Leiden in de
stadsgehoorzaal. Anneke Grönloh was
net ontdekt en zij trad als gast op met
haar beroemde Brandend Zand. Jaap en
ik wonnen deze voorronde en zo kwamen we in de halve finale in Apeldoorn
en werden prompt één van de finalisten.
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Dat resulteerde in een televisieoptreden
en er werd een grammofoonplaat uitgebracht met de naam Springplanksuccessen waar alle finalisten hun aandeel in
hadden. Conny van den Bos en Herman
van Keeken begonnen zo hun zangcarrière.
Jaap en ik hebben nog een paar singles
uitgebracht met Nederlandstalige covers, opgenomen in de studio van Johnny Hoes maar die waren niet succesvol
genoeg en Jaap won nog even snel het
Brabants Songfestival met een liedje van
Dean Martin.
Wij traden veel op in en rond Nijmegen
en onze ouders waren zo trots als een
aap. In juli 1961 stonden we als duo op
de cover van het weekblad voor twintigers, Romance.
Op een dag schreven we ons in voor
een zangwedstrijd Teenage-ritme van
de VARA waar we samen met onze
broer Joop en zusje Nelleke optraden in
de concertzaal van het Singermuseum in
Laren. Dat vond men zo leuk en was
kwalitatief voor die tijd zo’n goede prestatie dat we opnieuw, maar nu met z’n
vieren prompt op de TV kwamen.

Vrachtwagen
Na een fantastische periode van ca. vier
jaar als zangduo gingen we elk ons eigen weg.
Jaap voltooide een opleiding aan de
kunstacademie in Arnhem en ging aan
de slag in het reclamevak. Ik ging na de
Mulo aan het werk bij de Nederlandse
Spoorwegen en zo kwam er een einde
aan een geweldig leuk avontuur.
We werden verliefd, traden in het huwelijk en kregen kinderen die alle aandacht
opeisten.
Het zingen heb ik op veertigjarige leeftijd weer even opgepakt en dan voornamelijk Jazz nummers. Dan trad ik op bij
bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld
als zangeres bij Bert’s Busy Jazzmen en
bij The Paradise jazzband en tijdens een
optreden in de grote zaal van Tivoli in
Rijen, georganiseerd door de Rijense
Jazzstichting met The Rumples. Ook op
de kroegentocht tijdens het jazzfestival
in Breda heb ik af en toe wat laten horen. Soms in het café van Thijs van der
Molen en zo nu en dan bij café De
Vrachtwagen in het Ginneken en een
enkele keer bij Ome Jan.
Mooie herinneringen om op terug te
kijken!
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Volgende vergaderingen van de
wijkraad in 2022:
•
•

Wijkraad informatie

Dinsdag 6 september*
Dinsdag 13 december*

* Deze data zijn nog onder voorbehoud
Plaats: Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Tijd:
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Alarmnummer
(als elke seconde telt)
Telefoon
06– 22016233

20.00 uur tot 22.00 uur.

We hebben dan een stoel en koffie
voor u.

112
Ook voor Politie
112 daar vang je boeven mee
Wijkagent

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

Handige nummers

Koen van Langen
Website
www.wijkraadboeimeer.nl

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

•

15 november

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:

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

Twitter
www.twitter.com/wrboeimeer

076-5251515

