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Het plein zal nooitEen
meer
hetzelfde
zijn
super
buurtfeest

• Acquisitie: David Koetsveld
• Met bijdragen van: Antoon Dirven,
Bram Heringa, Marga van Hassel,
Reineke van Hese, Paul de Kort,
Bep van Nieuwburg, Willem Oonincx, Maartje van der Plas, Ria
Plasmeijer, Frank Roksnoer, Hans
Stroo, Hans Titulaer en Wilhelmien
Versteeg
• Druk: UNITED Roosendaal
• Het volgende nummer verschijnt
15 december 2022
• Sluitingsdatum kopij
15 november 2022

Vredesweek
17 t/m 25 september.
Soms
Heb jij dat ook?
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VAN DE REDACTIE
Rich Thomassen
Wij Nederlanders zijn het sterkst in het
klagen. Altijd valt er wel iets te klagen.
Als het Nederlands voetbalelftal speelt,
en er wordt verloren of gelijk gespeeld,
dan kan er geklaagd worden. Verkeerde
keuzes van de coach, verkeerde tactiek,
spelers die niet in vorm zijn en niet opgesteld dienen te worden. Fouten van
spelers die wij zelf (uiteraard) niet zouden maken. Uiteraard kunnen we ook
klagen over de scheidsrechter die bepaalde overtredingen niet ziet, andere
wel als een overtreding ziet terwijl ze
niet zijn, etc. Wint het team, dan zijn we
nog steeds niet klaagvrij. Slechts 1-0 of
2-1! Die tegengoal had niet gemoeten.
Ondanks de winst was het spel niet
goed. Er had beter gespeeld moeten
worden. Zo worden we nooit kampioen.
Eenzelfde emotie zie ik deze zomer. Het

BERICHTEN

weer heeft ons verrast met temperaturen van boven de dertig graden Celsius. Allerlei weerrecords werden gebroken. Zelfs een temperatuur van 39 graden werd genoteerd. Soms was het lekker om ’s avonds in de betrekkelijke
koelte in de tuin te zitten. Maar uiteraard werd er geklaagd. Te warm, te heet,
dat is toch niet normaal meer. Ga zo
maar door. Was het weer het tegengestelde geweest (een verregende zomer)
dan was het klagen uiteraard ook niet
ver te zoeken. Want de vakantie moet
regenvrij zijn. We moeten kunnen genieten, en daar horen een of meerdere regenbuien niet bij.
Klagen heeft geen nut. Beter is om het
te accepteren en er op een goede manier om te gaan. De koelte op te zoeken
bij tropische temperaturen, met een glas

UIT DE MOOISTE WIJK VAN

heerlijk koud water, een goed boek of
een spannende serie op Netflix. En als
het regent? Lekker binnen blijven met
een mok heerlijke warme koffie, een
goed boek of een spannende serie op
Netflix.
En de schrijver van deze raadgevingen?
Hij klaagde ook over het voetbal, de
hitte en de regenbuien. Want Nederlanders zijn het sterkst in het klagen.

BREDA

Paul de Kort
Hebt u ook het idee dat het allemaal zo
snel gaat tegenwoordig? De (soms te)
warme zomermaanden zitten er weer op
en de donkere dagen komen er snel
weer aan. De energieproblematiek met
dramatisch verhoogde prijsaanpassingen grijpen diep in op ons dagelijks
doen. Er is ook bijna geen hout meer te
bestellen voor de open haard. En nu
maar hopen dat we geen bomen gaan
omzagen in onze wijk. Verhuizen naar
warme oorden in de wintertijd en je
buren vertwijfeld in de steek laten? Een
bijna leeg Boeimeer kan trouwens ook
wel eens voordelen opleveren.
In de vorige editie van dit, zeldzaam
mooie, wijkblad hebben wij aangegeven
dat we het leuk zouden vinden als er
nieuwe vrijwilligers op zouden staan om
ons wijkclubje mee te helpen nieuwe
initiatieven te bewerkstelligen. Het resultaat was bedroevend. Slechts één
reactie en de rest is dus blijven zitten.
Blijkbaar raken we niet de juiste snaar of
volgt de Boeimeernaar de algemene
tendens, net zoals het leuke kinderspel-

letje “Pak me dan als je kan, blijf zitten
waar je zit, hou je adem in en verroer je
niet." Het wijkraad bestuur en haar leden heeft hierover recent vergaderd en
accepteert dit zoals het is en gaat toch
gewoon door waar men gebleven was.

deren voor iedereen.

De Duitse super op het Graaf Hendrik
111 plein is plotseling verdwenen. Gewoon de deur dichtgedaan, wel een
dank je wel voor je bezoek in het verleden, maar ook geen toekomstmatige
info vanuit het hoofdkantoor. Ons advies? Wellicht iets voor die andere super
met dat kerstlogo, die ook in de binnenstad kleinschalig aanwezig is. Zou een
prima alternatief zijn voor wijkbewoners
die vanwege hun leeftijd of gezondheid
moeilijk mobiel zijn en toch dichtbij
boodschappen kunnen doen.

Wij wensen u fijne herfstdagen en een
hoopvolle voortzetting van dit mooie
jaar toe.

De borden verboden te zwemmen aan
de Cimburgalaan zijn weer terug en nu
blijkbaar zo verankerd dat het lastig
wordt om ze weer terug in het water te
gooien. Deze borden zijn niet geplaatst
om te pesten, maar veiligheid te bevor-

Wilt u contact met ons? Stuur een mail
naar info@wijkraadboeimeer.nl en onze
secretaris Peter van Dijk komt gezwind
met antwoord.
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REQUIEM VOOR EEN ALDI
Hans Stroo
De Aldi vestiging in de buurt gaat per 1
juli sluiten, was de tekst die mij op mijn
telefoon werd toegestuurd. Een vriendin
die in Schotland rondtoerde met haar
camper was de afzender. Ze wist het
blijkbaar eerder dan ik. Ineens wist ik
wat ‘onthutsing’ voor een gemoedstoestand is. Vragen als, waarom en waarom
zo snel en hoe moest het nu verder zonder Aldi, gingen door me heen. De antwoorden zouden niet allemaal komen.
Omdat op 1 juli mijn fietsvakantie vroeg
zou beginnen, liep ik op 30 juni naar
mijn winkel, voor de laatste keer. Maar
hoe neem je afscheid van jouw winkel?
Mijn motoriek was anders. Ik wilde vertragen, maar ik ging al zo traag. Ik wilde
halverwege stoppen, maar de afstand is
al zo kort. Zouden mensen het aan me
zien? Was het de motoriek van iemand
die afscheid gaat nemen? Is weifeling te
zien aan hoe iemand loopt? Ik denk het
wel. Ben ik te sentimenteel, ook dat kan
natuurlijk best. Maar ja, wat geeft het.
Ik wilde er het fijne van weten, maar ik
voelde me verrast en ergens ook tekort
gedaan. Bedrijfseconomische redenen
zijn meestal niet aan mij besteed, maar
nu al helemaal niet. Immers, ik was een
trouwe bezoeker van deze gezellige
locatie waar de caissières altijd vriendelijk zijn, vrolijk vaak, waar het gewone
leven zich afspeelde en wat ik niet wilde
missen.

Het kon toch net zo zijn dat ze zonder
overleg met mij en vermoedelijk vele
andere vaste klanten, de winkel gingen
sluiten? Nee, ik moest mezelf dit keer
gelijk geven: dat zou ongehoord zijn en
nogal deloyaal. Kortom, mijn weifeling
nam plaats voor iets stevigere tred. Ik
bereikte het plein en de karretjes stonden glinsterend in de zon te wachten.
Nu nog wel ja. Mensen liepen in en uit,
de dag was volop aan de gang. Wat ik
ook probeerde, de focus was er niet. Zo
kwam ik er halverwege mijn route, die
altijd kris kras verloopt, door de winkel
achter dat ik eigenlijk geen boodschappen nodig had. Maar ja, dat was natuurlijk ook niet het doel van mijn bezoek. Ik
scharrelde rond, verzon een paar benodigdheden, zoals koeken voor onderweg
op mijn fietstocht. Ik keek in de bakken
met aanbiedingen, midden in de winkel
opgesteld. Altijd een feest want er zit
bijna altijd iets in wat ik kan gebruiken.
Althans dat maakte ik mezelf altijd wijs.
Gereedschap. handdoeken, houten puzzels voor de kleintjes en afgeprijsde
Bordeaux Superieur voor de avond. Wat
wil een mens nog meer?
In de verte lag de kassa en daarachter
de grijze muur waartegen sinds enige
tijd de bloemenkar geparkeerd staat. Ik
zou een keer die kant op moeten, maar
ik besloot nog een rondje te maken en
voelde de aangename verkoeling afstra-

len van de zuivelproducten. De biologische scharreleieren, ook zo’n hit. En
niet te vergeten: de gemarineerde zalmfilet! Verantwoord gevangen, ook dat
nog. Maar eenmaal bij de visafdeling
aanbeland, dan is het niet ver meer naar
de kassa. Met forse tegenzin stuurde ik
mijn kar de rij in. Normaal gesproken
hoeft dat wachten voor mij niet lang te
duren. Maar nu was alles anders. Er waren gelukkig mensen voor me, maar al
snel bleek dat ook zij weinig hadden af
te rekenen. Misschien waren ze met
verglijkbare plannen hier naar binnen
gegaan. Maar hoe neem je afscheid van
een caissière, die je dertien jaar lang
hebt gezien, maar verder niet kent. Ik
besloot het voor deze keer niet te ingewikkeld te maken, want ik was vast de
enige niet die vragen ging stellen. Ze
wisten het nog maar een paar dagen
van de sluiting en eerder hadden ze
geen vacature kunnen opvullen. Ook zij
waren verrast en worden wel overgeplaatst naar andere vestigingen, zoals
Zevenbergen. Ik wist niet veel meer uit
te brengen dan wat jammer en veel succes, of zoiets. Woorden die de lading
nooit zouden dekken en een toon die
eigenlijk ook nergens op leek.
Ik liep de winkel uit en parkeerde mijn
karretje aan de rand van het plein. Het
plein dat nooit meer hetzelfde zal zijn.
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ÉÉN EI IS GEEN..
Antoon Dirven
Als lid van een kookclub was ik elke eerste maandag van de maand present in
het clubhuis te Oud Gastel.
Het was altijd een plezierige en leerzame avond die begon met een lekker
glas wijn vooraf bij het doornemen van
de receptuur en het verdelen van de
taken. Hier werden soms ook leuke verhalen en anekdoten verteld. Bij een van
deze besprekingen vertelde ik dat ik op
simpele wijze honderd Euro verdiend
had. Nieuwsgierig geworden wilde iedereen graag weten hoe ik dat had geflikt. Ik vertelde hen dat ik het aanbod
kreeg om honderd euro te verdienen als
ik als tegenprestatie twee verse kippeneitjes op mijn hoofd stuk liet slaan met
als gevolg dat het eierstruif langs mijn
hoofd zou druipen. Nou ja, dat vond ik
niet zo bezwaarlijk. Zo gezegd, zo gedaan met het voorspelde gevolg maar
de honderd eurootjes waren van mij.

Ik vroeg aan mijn kookvrienden of iemand de helft, dus vijftig euro, wilde
verdienen door ook twee eieren op zijn
hoofd stuk te slaan. Mijn collega’s keken
elkaar aan en er was er een bij die direct
toehapte. Ik zei “Dat is leuk beste vriend,
maar als je dat laat doen en je kookvrienden van de voorstelling willen meegenieten dan moeten zij ook maar een
bijdrage aan de geldpot doen.” De collega’s waren direct bereid bij te dragen
en korte tijd later lag er een bedrag van
zeshonderd euro op tafel. Het middelpunt van de belangstelling (het latere
slachtoffer) stond te glunderen bij het
zien van dit bedrag.
De chef werd gevraagd het bedrag onder zijn beheer te nemen en dit na het
breken van twee eieren op zijn hoofd
aan de winnaar te overhandigen.
“O.K. alles geregeld? Laten we dan eerst
koken en daarna de actie met de eieren
uitvoeren.”
“Waarom zo lang wachten , doe het
maar gelijk want de centjes kan ik goed
gebruiken”, en met een hebberige blik
keek hij naar al dat ingelegde geld. “Nou
kom op.”
Er werd een stoel in het midden van de
eetzaal opgesteld en het slachtoffer (?)
nam daarop plaats. Om zijn smetteloos
witte koksbuis niet te bevuilen werd een
theedoek om zijn schouders gelegd en

ENQUÊTE GEZONDHEID GEMEENTE BREDA
De Gemeente Breda is bezig met het
ontwikkelen van de gezondheidsvisie.
Voor deze gezondheidsvisie wil de gemeente ook graag horen wat de inwoners uit de stad belangrijk vinden. Daarom is er een korte enquête opgezet.
Deze korte enquête zal de gemeente
informatie moeten opleveren over hoe
de Bredanaar gezondheid beleeft.
Vandaar het verzoek- als je wilt natuurlijk- om met behulp van de QR code of
via onderstaande link- de enquête in te
vullen.

Daarna zal er in enkele dialoogsessies
dieper op de opgehaalde informatie
ingegaan worden. Hiermee kan de gemeente in de gezondheidsvisie een
beeld schetsen wat Bredanaars belangrijk vinden met betrekking tot hun gezondheid.
De digitale link naar de enquête: https://surveys.enalyzer.com/survey/
linkindex?pid=qes6gac8

alle collega’s kwamen er nieuwsgierig
omheen staan. Twee verse kippeneitjes
werden aangereikt en met een korte tik
brak het eerste ei op zijn hoofd. Het
struif droop over zijn hoofd en gezicht.
Er volgde een bulderende lach van de
toeschouwers, dat was dikke pret.
“Nou kom op …..nu het tweede ei.”
“Ja ja, dat had je gedacht dan moeten
we betalen. Neen vriend, zo gek zijn wij
nou ook niet.”
Iedereen behalve het slachtoffer snikte
van de lach en proestend van de pret
ging ieder aan zijn taak in de keuken
want daar waren we voor gekomen. Het
naïeve slachtoffer lachte als de spreekwoordelijke boer met kiespijn en kon
kennelijk de mop niet waarderen. De
hebzucht had het van hem gewonnen
maar dat wilde hij niet weten. Korte tijd
later verliet hij de club.
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IMPRESSIES VAN (OUD)BOEIMEER
Hans Titulaer
Hoe zag Boeimeer er vroeger uit? Deze foto’s tonen
de Zaanmarkstraat, Julianalaan en Weerijsstraat in
vroegere tijden. De eerste twee foto's zijn genomen
medio zeventiger jaren. De winterfoto's dateren van
ca. begin jaren vijftig (ca. 1952-1953?).
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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
Verre van rustig waren de zomermaanden. De oorlog in Oekraïne duurt voort,
de tegenstellingen worden steeds bitterder daar, en dichterbij eveneens. De
zorgen over het stikstofbereid, Groningen, toeslagenslachtoffers voegen zich
bij de zorgen over de opvang van mensen op zoek naar asiel. Soms lijkt het of
al die zich opstapelende zorgen de druk
op de meest kwetsbare mensen in de
samenleving alleen maar vergroten. De
Nederlandse overheid heeft het moeilijk
met de opvang: veel creativiteit is hard
nodig om tegen een massieve onwil op
te roeien.
Landelijke Vreemdelingen Voorziening
Gelukkig blijft de samenwerking van
MCB en de gemeente Breda goed. De
nieuwe coalitie sprak af het beleid van
de vorige jaren voort te zetten. Dat betekent dat de opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen die een asielachtergrond hebben, doorgaat totdat
de landelijke regering haar LVV-plannen
klaar heeft. LVV betekent Landelijke
Vreemdelingen Voorziening. Die zou in
de plaats moeten komen van de vele
plaatselijke initiatieven en regelingen.
Sinds een paar jaar draaien er vijf pilots
in het land. Hoe de toekomst er voor
Breda uit zal zien, is nog niet zeker.
Daarom is het bemoedigend dat de
gemeente besloten heeft voorlopig
door te gaan op de ingeslagen weg. We
hadden vlak voor de verkiezingen van
maart een goede gespreksavond met de
partijen die kandidaat stonden. Nu de
nieuwe Raad verkozen is, zijn we blij dat
die meteen een afspraak maakte met
het MCB voor nadere kennismaking en
uitwisseling, wat in oktober zal plaats
vinden.
In deze zomertijd kregen een paar van
onze bewoners een verblijfvergunning,
waar zij en wij erg blij mee zijn. Ook de
ondersteuning van heel verschillende
kanten bij het vinden van een weg in
Nederland is bemoedigend. Soms wordt
van onverwachte zijde hulp aangeboden, en dan nog heel vakkundige ook.

Vredesweek van 17 t/m 25 september.
Voor de komende tijd zijn er een paar
plannen om hier in de aandacht te
plaatsen. De vredesweek heeft dit jaar
het motto: “Het is tijd voor vrede.”
Hij wordt ieder jaar landelijk georganiseerd door Pax; het Mondiaal Centrum
is ambassade van Vrede in Breda. Dit
jaar willen we groots uitpakken met een
grote wandeling door de stad, voorbereid door o.a. Amnesty Breda, Vluchtelingenwerk, Tientjes, FNV, de Poolse
Vereniging, de Protestantse Gemeente
en het Bisdom Breda.
Het programma is als volgt:
Zaterdag 17 september.
Opening 12.00 uur op het Groenendijkplein bij de Vredesduif met de Stiltekring, een landelijke activiteit van de
vredesorganisatie Pax over de situatie in
Oekraïne. Landelijk zal op veel plaatsen
vijf minuten stilte gehouden worden om
vrede te vragen voor Oekraïne. Daarna
spreekt Frans Szablewsky namens de
vakbond FNV. Het koor Bondeko zorgt
voor aangepaste liederen.
12.30 uur: aankomst bij gemeenschapshuis de Biesdonk, terwijl de klokken van
de Franciscuskerk luiden. Toespraak
door pastoor Lars Peetoom namens de
christelijke kerken. Getuigenis van Mohammed Hassan over vrede en oorlog in
Afghanistan. Uitdelen van soep met
brood.
13.15 uur: Ontvangst bij de Moskee Arrahman aan de Archimedesstraat door
de imam en het bestuur. Spreker: Groen
Links raadslid Homayoen Madad
14.30 uur: Ontvangst bij de Koepel door
Oekraïners.
15.30 uur: Ontvangst en activiteit op de
hoek van de Poolse Mariakapel Claudius
Prinsenlaan/Singel
16.30 uur: Aankomst Mondiaal centrum
met getuigenis van Anita Bastet uit Rusland
16.45 uur: Optreden van muziekgroep
met zang van Wout Kwakernaat
17.15 uur: Afsluiting met maaltijd voor
iedereen.

Op maandag 19 september om 19.30
uur zal Sylvana Simons, parlementariër
BIJ1 in het Mondiaal Centrum Breda een
inleiding houden over hoe zij aan het
Vredesproces bijdraagt. Na afloop is er
ruimte voor discussie.
Op donderdag 22 september om 19.30
uur zal oud-minister van Justitie en
emeritus-hoogleraar aan de Universiteit
van Tilburg Prof. Dr Ernst Hirsch Ballin
een inleiding houden met als Titel Vrede
en Recht naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne.
Gezien de zaalgrootte wordt iedereen
verzocht zich voor beide lezingen aan te
melden bij: gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl.
Inloop voor Ongedocumenteerden
Het is gebleken dat er behoefte is aan
een trefpunt voor ongedocumenteerde
vreemdelingen in Breda. Een punt waar
men op verhaal kan komen, ontspannen,
een eerste advies kan krijgen in algemene zaken en een maaltijd kan krijgen.
Hoe het er precies gaat uitzien, weten
we nog niet. We beginnen voorlopig in
oktober. In steden als Amsterdam en
Eindhoven voorziet zo’n trefpunt in een
grote behoefte. En we zullen zien hoe
het in Breda gaat leven. Een enthousiaste groep mensen is zich al een tijd aan
het voorbereiden.
Open Dag
Op zaterdag 1 oktober heeft het MCB
weer een Open Dag. Van 12.00 tot 16.00
uur is iedereen welkom om kennis te
maken met wat er allemaal gebeurt in
en om het centrum, met de inloop mogelijkheden, de verschillende gebruikers
ervan, verwante organisaties, en plannen
voor de komende tijd. Iedereen is welkom voor een praatje, een hapje, een
drankje.
Verdere informatie vindt u op
www.mondiaalcentrumbreda.nl
Graag tot ziens in het MCB!
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TRAIN
BIJ

NIET ALLEEN JE SPIEREN MAAR OOK JE MIND
BREDA WEST BEN JE AAN HET GOEDE ADRES

Je kent Ranomi Kromowidjojo, Nederlands voormalig professioneel zwemster.
Drievoudig olympisch kampioene, meervoudig Europees- en wereldkampioene.
In 2012 won ze een gouden medaille,
een topprestatie. Maar in de eerste instantie was ze zelf teleurgesteld. Zij wilde
niet beter zijn dan de rest, maar wilde
een beter persoonlijk record, dat was
haar trainingsdoel. Voor velen ongelofelijk. Hoe train je en waarom? En wat gebeurt er dan in je hoofd en hoe ga je
daar mee om? “Sportpsychologie gaat
over alle mentale facetten die je tegenkomt tijdens het sporten en bewegen”
vertelt Marjolein Fennis, psychosomatisch fysiotherapeute bij PMC BredaWest. We gaan in gesprek met Marjolein

want ook zij heeft een duidelijk doel: ze
helpt cliënten om hun (sport) prestatie
te verbeteren. Wil je beter omgaan met
tegenvallers, bijvoorbeeld bij het herstel
van een sportblessure? Of wil je aan de
slag met je spanningsregulatie? Marjolein weet er alles van en helpt je op
weg. Ze werkt samen met jou aan het
vertrouwen in je lichaam en het bewust
worden van je gedachten. Op die manier worden je gevoelens weer positief
beïnvloed en haal jij de beste resultaten. Successen “Soms is het ook een
soort van rouwproces als je lichaam niet
meer functioneert zoals jij dat wilt en
het ineens anders wordt dan je gewend
was. Verlies van een gezond lichaam is
behoorlijk intens. Anderen zijn bang om

weer geblesseerd te raken en is er
angst voor pijn en herhaling van blessures”, vertelt Marjolein. “Ik heb eens gewerkt met een topsporter die na twee
jaar volledige rust hersteld was van een
blessure en daarna zijn marathon drie
minuten sneller liep dan daarvoor. Dat
had hij voor zijn blessure met trainen
nooit voor elkaar gekregen. Rust is
enorm belangrijk voor een goed herstel
en een goede prestatie, dat blijkt!” Marjolein heeft nog meer voorbeelden van
succes. Ze heeft gewerkt met een hardloper die het voor elkaar kreeg om zijn
tijden te verbeteren. Hoe? Door zijn
schema los te laten, door meer te ontspannen en gewoonweg lekkerder te
gaan lopen in een minder hard werkend
lichaam. Maatwerk “Een behandeltraject
is altijd maatwerk. Als fysiotherapeut
werk ik lichaamsgericht aan adem en
lichaamsbewustwording. Het gaat hierbij om vinden van balans tussen spanning en ontspanning. Ik combineer de
behandelingen waar nodig met educatie en coaching op mentale vaardigheden. Emoties en gedachtes die energie
afnemen gaan we reguleren en bijsturen. Het kan ook helpen een coach of
ouders/opvoeders mee te nemen in het
proces ” Marjolein ontmoet daarbij een
diversiteit aan mensen die haar om hulp
vragen. “Het zijn vaak top- of amateursporters, maar ook kinderen die te kampen hebben met terugkomende blessures. “In samenwerking met een kinderfysio heb ik ook met kinderen gewerkt
aan faalangst, prestatiedruk of kinderen
die hun plezier in het sporten kwijt zijn
geraakt. Het is mooi dat ik op beslissende momenten met mijn kennis van
sportpychologie en door het trainen
van mentale kracht samen met cliënten
het verschil kan maken.” Benieuwd wat
Marjolein voor jou kan betekenen?
Neem contact met ons op via 076 522
53 78 of mail via contact@bredawest.nl.
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ALZHEIMER NEDERLAND COLLECTEWEEK
Marga van Hassel
Waarom ik actief betrokken wil zijn bij
de Alzheimer Nederland collecteweek
Het is bijna 50 jaar geleden dat mijn
vader de diagnose dementie kreeg. In
het begin ging mijn vader wel vijf keer
per dag fietsen en vond de weg naar
huis terug via de schoorsteen van de
melkfabriek en onze konijntjes kregen
wel erg veel te eten. Mijn vader was
rustig en lief. Mijn moeder nam de volle
zorg op zich en probeerde veel voor
mijn vader te verbloemen met een lach
en een traan.
Als puber van 15 jaar heb ik nog vier
jaar zo bij mijn ouders gewoond en dat
was niet erg handig. Mijn moeder vroeg
dan ook aan mij om op kamers in Breda
te gaan. Met hulp van veel familie heeft
mijn moeder de zorg voor mijn vader
zo een tien jaar volgehouden, tot zijn
overlijden. Na het afscheid van mijn
vader maakte ik me geen zorgen. Als
het erfelijk zou zijn dan was er over 40
jaar vast wel een medicijn voor. Inmiddels komt dementie veelvuldig voor in
mijn familie en een medicijn of behandeling is niet voorhanden.
Toen Alzheimer Nederland mij in 2013
belde en vroeg of ik me in wilde zetten
voor de jaarlijkse collecte heb ik ook

onmiddellijk ja gezegd.
Dit jaar vindt de jaarlijkse collecteweek
plaats van 6 tot en met 12 november
Helaas blijven er voldoende redenen om
de strijd tegen deze ziekte aan te gaan.
Dementie is volksziekte nummer 1. Het
is een van de ziekten waartegen nog
geen medicijn is ontwikkeld.
Bij dementie verliest de patiënt langzaamaan zichzelf. De persoonlijkheid en
het gedrag worden anders. Dat maakt
het extra zwaar, zowel voor de persoon
zelf, als ook voor de omgeving.
Investeren in onderzoek naar het juiste
medicijn, de juiste behandeling of naar
een verbeterde ondersteuning van patiënten met dementie, het blijft nog
steeds noodzakelijk.
Momenteel zijn er vijf personen in Breda
actief die de collecte organiseren, de
zogeheten wijkhoofden en zijn er iets
meer dan 100 collectanten. Ieder heeft
zijn eigen redenen om mee te helpen
collecteren.
Iedere collectant is anders en we bespreken met degene die zich aanmelden
welke route wordt gelopen. Wil je
slechts in één straat collecteren in je
eigen buurt dan is dat prima. Wil je een

heel gebied? Ook goed. En of iemand
nu bijvoorbeeld één of vijf avonden
tijdens de collecteweek actief wil zijn,
iedereen is welkom.”
Om collecteren nog gemakkelijker te
maken is op de collectebus een iDEAL
QR-code bevestigd waardoor mensen
via hun bankapp op een veilige manier
een donatie kunnen doen.
Collecteren blijft van belang, indien u
hieraan mee wilt helpen of andere vragen heeft over de Alzheimer collecte, u
kunt mij mailen op het email adres recmarga@gmail.com
Marga van Hassel
Wijkhoofd Boeimeer en Coördinator
Breda
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BRIEF

Frank Roksnoer
Tot mijn stomme verbazing lees ik in
BN/de Stem van 1 juni j.l. het volgend
artikel, verluchtigd met een foto. "De
Petrus en Paulus basisschool uit Breda
bestaat 65 jaar en viert dat met een hele
week feest." Aantoon- en bewijsbaar
onjuist en onbegrijpelijk. Dat laatste
waar deze fout exact 5 jaar geleden in
de toenmalige context óók speelde. Na
diverse gesprekken met de schoolleiding in die dagen werd rechtgezet wat
krom was onder de plechtige belofte dat
dit nóóit meer ging gebeuren! Helaas;
niet dus. De fout ging gewoon in de
herhaling.
Want wat is het geval; genoemde, gerenommeerde school in onze wijk, bestaat
dit jaar geen 65, maar zéventig jaar! Dus
maar weer aan de (school)bel getrokken.
Want wat is het geval? In feite wordt
hier gevierd dat het nieuwe, TWEEDE
gebouw van de P & P in gebruik werd
genomen! Dat, nadat het EERSTE, 100
meter terug gelegen aan de P.C. Hooftstraat, al heel snel uit zijn voegen barst-

te. De P & P school moest dus "groter
groeien". Aldus geschiedde! Vele jaren
lang functioneerden BEIDE vestigingen.
letterlijk naast en mét elkaar. En ik kan
het weten; heb les gehad in beide gebouwen. Tot een aantal jaren geleden
"de oude", intussen blijkbaar overbodig
geworden, werd afgebroken en op de
plek waar hij stond de wat nu heet "de
Verlengde Vondelstraat" verrees.
Na een eerste, uiterst stroef, gesprek
met het huidige hoofd der school mevrouw Schalk en een tweede dat veel
prettiger verliep, bracht zij een huisbezoek, samen met een andere leerkracht.
Wederom volgde bewijsvoering dat
'onze" school geen 65 maar 70 jaar bestaat dit jaar. Ik herhaal en benadruk
"onze". omdat ik er leerling was vanaf
1953. En toen draaide de P & P al anderhalf jaar!

stuur en de hedendaagse ouders en
leerlingen. En natuurlijk de herhaalde
belofte dat dit nu écht nóóit maar fout
zou gaan!
Dus nu maar hopen dat het déze keer
wél werkt, en dat recht wordt gedaan
aan de onderwijzers, onderwijzeressen
en pupillen van genoemde vijf beginjaren die tot twee keer toe zomaar
"vergeten" bleken te zijn. Welke grote
geest zei ook weer: "Wie zijn geschiedenis niet kent mag geen rechten ontlenen
aan zijn toekomst."
Bij deze wens ik, oudleerling uit de
"vergeten jaren", de P & P een zonnige
toekomst. Tot slot; mevrouw Schalk
heeft toegezegd als reactie op dit schrijven, háár zienswijze en mogelijke verklaring van dit alles te beschrijven in wat
volgt. Daar vertrouw ik op!

Ter bewijs- en kennisneming aangenomen, excuses gemaakt en aanvaard onder toezegging dat deze informatie gedeeld ging worden met het huidig be-

SOMS
Bep van Nieuwburg
heb jij dat ook?
dat je streeft naar evenwicht
twijfelt tussen nu of nooit
dat je

zoekt naar ‘n glimlach

dat je

drijft op getij van gevoelens

Heb jij dat ook?
dat je speelt een onbezonnen spel
voelt vooroordeel
dat je sterk in de stroom zacht in windstil
dat je tintelt van trots
heb jij dat ook?
soms
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WERKGROEP JEUGD BOEIMEER
Reineke van Hese
De WJB heeft het jaar goed afgesloten
met een geweldig gezellige avondvierdaagse! Wat een opkomst! Gelukkig
konden we rekenen op veel vrijwilligers
om het allemaal mogelijk te maken.
Ook de laatste disco in zomerse sferen
was spetterend!
Wij hebben alweer zin in het aankomende schooljaar: de plannen worden gemaakt..... Tot snel op één van onze activiteiten!
Oja, wij doen natuurlijk mee aan Rabo
clubsupport. Kunnen we op jouw stem
rekenen?

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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HET VERHAAL VAN LAAGLAND (EEN SATIRISCH SPROOKJE)
Maartje van der Plas

Er was eens een land dat Laagland
heette. Het had zijn naam te danken
aan de ligging t.o.v. de landen er omheen. Geen hoge bergen en diepe
dalen, maar vlak land waar grote en
kleinere rivieren hun weg zochten
naar de zee.
Laagland was een koninkrijk met een
koningin als staatshoofd. De meeste
inwoners van Laagland hielden van
hun vorstin. Ze nam haar taak heel
serieus en was erg begaan met haar
onderdanen. De laatste jaren echter
klonk er steeds vaker kritiek op de
positie die ze bekleedde. Velen vonden haar inspraak te groot.
In het jaar 2007 kreeg Laagland te
kampen met flinke financiële problemen die werden veroorzaakt door
riskante beleggingen van de Grootgraaiers, waardoor een economische
recessie niet kon uitblijven. Dat gold
ook voor de landen er omheen. Er
moest op grote schaal worden bezuinigd. Dat zou niet zonder slag of stoot
gaan en harde bezuinigingsmaatregelen waren niet te vermijden. Als lid van
de Landenunie moest ook Laagland
meebetalen aan de torenhoge schulden van een aantal aangesloten landen.
Toen er opnieuw verkiezingen waren,
werd de partij van de Veelverdieners
de grootste. Zij vertegenwoordigde
een groep van slimme harde werkers,
die in hun leven alle kansen hadden
gekregen en gegrepen. Hun aanvoerder was Berend-Jan Lachebek, die wel
de nieuwe leider van Laagland wilde
worden. De Papen waarmee Lachebek
een coalitie wilde vormen, waren heel
happig op meeregeren en met een
flinke scheut water in de miswijn gingen ze overstag, ondanks het feit dat
de Patriotten ook aan tafel mochten
zitten om zo met een krappe meerderheid het volk van Laagland te kun-

nen besturen. Al gauw zou blijken dat
daarmee de stoelendans binnen de
partij van de Papen een feit werd, hetgeen ten koste ging van hun kiezers.
De Veelverdieners bewaakten met
hand en tand de bonussen en aftrekposten die hen in staat stelden om
een tweede optrekje aan te schaffen
waar ze konden verpozen zonder last
te hebben van de Dagloners. De Laaglandse bevolking, zowel mannen als
vrouwen, werd op het hart gedrukt
om meer te gaan werken voor de
kost, zodat er minder mensen uit de
staatsruif hoefden te eten. Wie de
kinderen op moest vangen was niet
hun zorg. Daar was iedereen zelf verantwoordelijk voor. Er werden bretels
uitgedeeld aan mensen, die niet in
staat bleken om hun eigen broek op
te houden en bezems aan hen die hun
eigen straatje schoon moesten vegen.
Er kwam een boete voor het buiten
hangen van de vuile was!
De patriottenpartij was een tegendraadse beweging en liet zich graag
leiden door hun asblonde vertegenwoordiger Janus Blond, die de welvaart waarin Laagland nog steeds verkeerde absoluut, niet wilde delen met
mensen die niet in Laagland waren
geboren.
Deze Blond hield er denkbeelden op
na die in de ogen van de meeste partijen nogal verwerpelijk waren. Zo wilde hij de gebedshuizen van de Predikers verbieden en hun belangrijkste
boek “de Leidraad” dat in zijn ogen
het kwaad predikte, op de brandstapel
gooien. Als vurig aanhanger van de
Vrijheid van Eigenmeningsuiting, liep
hij stampvoetend door de Kamer en
hij liet geen kans voorbij gaan om
haatzaaiende opmerkingen te maken
aan het adres van de Predikers en aan
al diegenen die het niet met hem eens
waren.

De toestroom van vreemden en vluchtelingen, die gedurende lange tijd
werden ondergebracht in barakken op
een afgebakend terrein, wilde zowel
Lachebek als Blond drastisch beperken en zelfs na een verblijf van 9 à 10
jaar in Laagland stond men erop dat
zij konden worden teruggestuurd naar
hun land van herkomst, ingeburgerd
of niet! Om die reden was er een
kneedbare minister uit de partij van
de Papen aangesteld die, zodra hij
volgens Janus Blond in de fout ging,
door hem op het matje werd geroepen.
De Toleranten van Laagland waren
mordicus tegen het harde beleid en
dat werd in het land breed gedragen
en verspreid door hun afgezanten.
Omdat de regerende partijen het voor
het zeggen hadden, werd daar in het
kader van de bezuinigingen een stokje
voor gestoken. Er moesten meer nationalistische programma’s komen, zoals “Lang leve Laagland” en “Voer voor
eigen Volk”. Omroepen moesten worden samengevoegd en er zou geen
subsidie meer worden verstrekt aan
theatergezelschappen, orkesten en
musea en andere hobby’s van de Toleranten, omdat Bangerik en Ko, als
symbolen van de Patriotten, daar
geen boodschap aan hadden. Dat was
één van de eisen die Janus Blond had
binnengesleept.
Blond probeerde overal zijn aanhang
vandaan te halen. Zo speelde hij handig in op de onderbuikgevoelens van
kwetsbare groepen om die voor zich
te winnen. Hij probeerde angst te
zaaien dat het een lieve lust was. Hij
leverde voortdurend kritiek, maar
kwam zelf niet met oplossingen. Af en
toe schreeuwde hij ophitsende taal de
ether in en trok zich dan ijlings terug
in zijn Burcht, die zwaar werd bewaakt
door volksvechters, omdat hij bang
was dat hem iets zou worden aange-
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daan. Dat Laagland zijn beveiliging
moest betalen, vond hij geen probleem.
De aanhang van Blond bestond voornamelijk uit angstige Laaglanders, die
opkeken naar hun grote leider en
hoopten dat hij in staat zou zijn om
hun huis en haard te beschermen tegen alle vreemde en nieuwe invloeden. Zij wilden hogere hekken om
Laagland en wilden heel graag de florijn weer terug om mee te betalen.
Oude tradities wilde hij flink oppoetsen, zoals het Vendelzwaaien met
Laaglandse vlaggen. Laaglanders zouden meer spruitjes en boerenkool
moeten eten en zelfs de geur van de
mesthoop werd verheerlijkt! Blond
wilde de uitvoer van klompen, kaas en
boter flink promoten en hij wilde geen
nieuwe gebedshuizen voor de Predikers! Buiten de oerlaaglandse klederdracht mocht niemand zich een andere dracht eigen maken. De Koningin
mocht Laagland alleen nog maar ceremonieel vertegenwoordigen en ze
kreeg daarvoor een vergulde schaar
cadeau voor het doorknippen van
linten en bij het uitspreken van de
jaarlijkse Volksrede stond Blond in de
coulissen om haar te souffleren.
De Veelverdieners hielden krampachtig vast aan de bonussen en aftrekposten, bang als ze waren voor het
feit dat zij hun uitgavenpatroon aan
zouden moeten passen. De bezuinigingen kwamen het hardst aan bij die
groepen die toch al op een houtje
moesten bijten, maar och die waren
immers gewend aan een lage levensstandaard. Nog een beetje minder zou
geen kwaad kunnen, toch?
De Toleranten waren van nature zeer
begaan met alle mensen die een andere culturele achtergrond hadden en
daardoor met een achterstand begonnen in het arbeidsproces. Ook waren
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zij bereid om de welvaart te delen met
alle Laaglanders die rond moesten
komen van een hongerloon of een
uitkering, omdat er onvoldoende werk
was of omdat ze te ziek waren om te
werken voor de kost.
Ook de Papen waren vanwege hun
godsdienstige achtergrond bereid om
het op te nemen voor hen die wat
minder geluk hadden in het leven,
maar omdat ze nu in het Laaglandse
bestuur zaten, moesten ze rekening
houden met Lachebek en Blond. Ze
spraken regelmatig met twee monden, waardoor hun geloofwaardigheid
in twijfel werd getrokken.
Op zekere dag kwamen de burgers
van Laagland in opstand. Men kreeg
genoeg van hun leider, die alle zorgen
van de kleine man weglachte en ook
Blond kreeg vaker de kous op de kop,
omdat hij veel beloftes niet waar kon
maken. Omdat hij zijn zin niet kreeg,
wilde hij ineens niet meer meedoen.
Hij gooide de handdoek in de ring!
Zo kwamen er nieuwe verkiezingen en
de uitslag was in het voordeel van de
Toleranten. Zij bleken in staat om de
tegenstelling tussen rijk en arm te
verkleinen, omdat iedere welgestelde
Laaglander werd verplicht om een
gezin te adopteren dat buiten hun
schuld in een uitzichtloze situatie
kwam te verkeren. De Grootgraaiers
mochten geen riskante beleggingen
meer doen en de Laaglanders die buiten hun schuld arm waren geworden,
mochten de bonussen verdelen. De
bezems werden in beslag genomen en
de bretels werden vernietigd.
Men kreeg weer plezier in het maken
van muziek en het verenigingsleven
floreerde als nooit tevoren. De mensen konden weer lachen en de vreemdelingen werden in het hart gesloten.

Buren spraken weer met elkaar en
leerden elkaar beter kennen. Kinderen
konden weer onbezorgd spelen op
straat. Voor de ouderen en de zieken
werd gezorgd door alle gezonde
mensen in de buurt. Men begon weer
van elkaar te houden. De beveiliging
van Janus Blond werd opgeheven en
Bangerik en Ko hoefden niet meer
bang te zijn.
Op de verjaardag van de Koningin
werd uitbundig feest gevierd en of
men nu arm was of rijk, jong of oud,
gelovig of niet, iedereen deelde mee
in de feestvreugde. Alle mensen waren weer blij om in Laagland te wonen. Vluchtelingen en vreemdelingen
werden liefdevol in de herbergen van
Laagland opgevangen, zodat er weer
sprake kon zijn van een evenwichtige
en menslievende samenleving!
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BURENDAG BIJ THEBE AENEAS
Burendag:
zaterdag 24 september 2022
Bij Thebe Aeneas aan de Zaart 35, (kant terras Langendijk)
Van 12 uur–15 uur bent u van harte welkom
voor een kopje koffie en wat lekkers.

Voor de kinderen staat er een luchtkussen en we zorgen ook
voor wat gezellige muziek
Hopelijk zien we jullie dan.

PENTTEKENING

VAN DE

Willem Oonincx

FOTO’S

GEVRAAGD

Rich Thomassen

GINNEKENMARKT

IN DE HERFST
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BRIDGESOOS ‘85
Wilhelmien Versteeg
Bridgesoos '85, is een bridgeclub die
haar roots heeft in Prinsenbeek maar
was door de verkoop en sloop van de
speelruimte genoodzaakt elders een
locatie te zoeken.
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nl/ni
euws/bridgesoos-85-na-35-jaar-weguit-prinsenbeek/#.Yv3vjXbP1PY
In september 2021 zijn wij op de donderdagavond als club gaan spelen in de
Blaker op het Gr. Hendrik III plein.
Ruim 35 jaar zijn wij binnen de bridgewereld actief en naast de reguliere
speelavonden (donderdagavond) organiseren wij verschillende gezellige drives
voor leden en zeker ook voor niet leden
om het bridgespel zoveel mogelijk te
promoten. Wij staan bekend als een
gezellige en actieve club waar nieuwe
leden van harte welkom zijn.
https://28033.bridge.nl/

Komend seizoen starten wij op donderdagavond 29 september 2022 met onze
wintercompetitie.
Omdat wij zoveel mogelijk mensen enthousiast willen maken voor het bridgen,
wat naast gezelligheid ook heel goed is
om de hersenen actief te houden, organiseren wij vanaf oktober 2021 een opfriscursus voor iedereen die ooit wel
eens gebridged heeft en zijn of haar
kennis weer wil opvijzelen om vervolgens zonder aarzeling weer te gaan
spelen, thuis of op een club.
10 Vrijdagochtenden vanaf 7 oktober
van 10.00 u. tot 12.30 u. in de Blaker.
Voor informatie over deze cursus kan
men zich melden bij onze eigen Bridgedocent Rinus de Regt 06-55825761 of
mailen naar Bridgesoos85@gmail.com

Voor inlichtingen betreffende lidmaatschap van onze club kan men zich melden bij mij,
Wilhelmien Versteeg 06-49750897 of
mailen naar Bridgesoos85@gmail.com

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 ronden 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

Voor informatie en/of reserveren:
T: 076-52116893
E: de-blaker@live.nl
W: de-blaker.jouwweb.nl
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IS ER ZOAL TE DOEN DEZE HERFST IN

8 september t/m 23 oktober
Breda Photo

23 oktober
ROOIE ZONDAG

16 t/m 18 september
BREDA BARST

29 oktober
Bredase Veteranendag

17 september
LICHTSLOEPENPARADE

6 november
URBAN WALK

2 oktober
SINGELLOOP

12 november
Sinterklaasintocht

21 t/m 30 oktober
Najaarskermis

BREDA
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GASTVROUW
“HET

BIJ
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MASTBOS

IS BIJZONDER, DAT JE IN DE LAATSTE FASE VAN HUN LEVEN AAN DE

ZIJLIJN MEE MAG LOPEN.”
Ria Plasmeijer
Dagelijks is een team van vrijwilligers
(gastvrouwen/-heren, koks, helpenden
voor de zorg aan bed en complementaire zorg) in het Hospice Mastbos werkzaam als ondersteuning van het verpleegkundig team. Doel is om samen
onze gasten, die In de laatste fase van
hun leven zijn, een warm thuis te bieden. Onze gasten staan centraal en worden met respect en warmte bijgestaan
in deze fase van hun leven. We proberen, waar mogelijk, aan de wensen van
onze gasten tegemoet te komen. Ook
voor de familie hebben wij aandacht.
Voor de gasten
Ikzelf ben werkzaam als gastvrouw. Na
dertig jaar in de gezondheidszorg gewerkt te hebben en aansluitend tien jaar
mantelzorger geweest te zijn, kwam er
ruimte om iets te doen als vrijwilliger. Zo
ben ik bij Mastbos terecht gekomen. Ik
ben er voor de gasten en hun familie op
de eerste plaats. Op rustige momenten
worden de nodige werkzaamheden gedaan als was opruimen, koelkast controleren op spullen die weg moeten en

boodschappen opruimen en wat verder
aan de orde is. In de huiskamer schenk
ik koffie, thee of iets anders te drinken
in als de gasten of bezoek dat willen. Ik
bereid de lunch voor die samen met de
gasten (als zij dat willen en kunnen) en
de medewerkers in de huiskamer genuttigd wordt. Gasten die op hun kamer
blijven, krijgen daar hun lunch.
Praten en luisteren
Regelmatig loop ik een kamer binnen bij
de gasten, als zij dat op prijs stellen en
vraag of ik wat voor hun kan betekenen.
Hun wensen zijn heel gevarieerd: naast
een bed komen zitten. samen foto’s
kijken, samen muziek luisteren, samen
een wandeling maken, samen zwijgen,
samen praten, samen wat drinken, samen puzzelen. Het is bijzonder, dat je in
de laatste fase van hun leven aan de
zijlijn mee mag lopen. Vaak beginnen ze
spontaan hun levensverhaal te vertellen.
Ik hoef dan alleen maar te luisteren.
Soms vertelt een gast iets, waarvan ik
vind dat de verpleegkundige of arts dit
moet weten. Ik vraag dan toestemming

JONGERENWERK SURPLUS
Het jongerenwerk van Surplus lanceerde een eigen podcast ‘Straattaal’.
Jongerenwerker Daan de Coninck uit
de gemeente Zundert en Esmee Janssen uit de gemeente Oosterhout laten
jongeren op een toffe toegankelijke
wijze kennismaken met het jongerenwerk en gaan het gesprek aan over
een aantal actuele thema's.
Surplus biedt jongerenwerk in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert. Esmee Janssen: “De podcast van
ongeveer 30 minuten wordt iedere twee
weken opgenomen en is te beluisteren
op Spotify. De podcast is voor alle jongeren in de hele regio.
Via Instagram worden vervolgens de
luisteraars bevraagd over de verschillen-

MAAKT PODCAST

om het bij hen weg te leggen. Mijn
functie hierbij is signalerend, Ik ben
geen hulpverlener om iets met die signalen te doen.
Omgeving met een lach en een traan
Het Hospice is een omgeving met een
lach en een traan. Natuurlijk ben ik weleens verdrietig als een gast is overleden,
zeker als iemand langer bij ons heeft
gewoond. Dan ontstaat er toch een bepaalde band. Ik ben in staat om zeker
betrokken te zijn bij onze gasten door
ze warm en hartelijk tegemoet te treden,
alleen een emotionele band zal ik nooit
aangaan. Op die manier kan ik goed
mijn ding doen in het Hospice én blijven
doen. Ik heb het daar naar mijn zin en
ga met een voldaan gevoel iedere keer
naar huis.
Dus als je je geroepen voelt om ook als
vrijwilliger bij ons te komen, neem contact op met Angela. Haar mailadres is:
angela.van.der.krabben@thebe.nl of bel
haar 06-82 61 56 56.

‘STRAATTAAL’

de thema's die in de podcast aan bod
komen om zo in contact te blijven met
de doelgroep.” Op woensdag 20 juli
ging de eerste aflevering online. Daan
de Coninck: “In onze podcast bespreken
wij onder andere thema's zoals het jongerenwerk, straatwerk per gemeente en
lifestyle. Benieuwd naar onze eerste
aflevering? Check het snel via Spotify en
volg het op insta via
@Straattaal_de_podcast"
Waarvoor kunnen jongeren terecht?
Het jongerenwerk Surplus is aanwezig
op alle plekken waar jongeren zijn. Jongerenwerkers lopen bijvoorbeeld zogenaamde straatrondes en verwijzen naar
leuke activiteiten. Ze geven voorlichting,
advies en helpen jongeren op gang. Eén

op één begeleiding is ook mogelijk. Daarnaast is er
online jongerenwerk om jongeren nog
beter te bereiken. Esmee: “We nemen
jongeren serieus en zij kunnen hun verhaal altijd in vertrouwen bij ons kwijt.
Bijvoorbeeld als het niet goed gaat
thuis of op school. Ook kunnen we helpen met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld met het opstellen van een cv en
motivatie voor een bijbaan, met onderzoeken welke opleiding geschikt is of
voorlichting geven over verschillende
onderwerpen waar jongeren zich mee
bezighouden.”
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Volgende vergaderingen van de
wijkraad in 2022:
•

Wijkraad informatie

Dinsdag 13 december*

* Deze datum is nog onder voorbehoud
Plaats: Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Tijd:
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20.00 uur tot 22.00 uur.

Alarmnummer
(als elke seconde telt)
Telefoon
06– 22016233

Vergaderingen zijn openbaar;
Graag even melden als u wilt komen
bel naar 06-22016233 of mail naar
info@wijkraadboeimeer.nl
We hebben dan een stoel en koffie
voor u.

Handige nummers

112
Ook voor Politie
112 daar vang je boeven mee
Wijkagent
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:

•

Facebook
www.facebook.com/wijkraadboeimeer

15 november

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

