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Koningsdag 2019 

Een super buurtfeest 
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Wijkkrant Boeimeer 

• Coördinatie, redactie en opmaak: 

Mariël Derks en Rich Thomassen 

• Acquisitie: David Koetsveld  

• Met bijdragen van: Maarten Ak-

kermans, Bas Diepen, Peter van 

Dijk, Antoon Dirven, Bram Herin-

ga, Reineke van Hese, Paul de 

Kort, Bep van Nieuwburg, Marien 

Nijsse, Willem Oonincx, Maartje 

van der Plas en bewoners Boei-

meer 

  

• Druk: UNITED  Roosendaal 

• Het volgende nummer verschijnt  

15 juni 2023 

• Sluitingsdatum kopij                       

15 mei 2023 

Wijkkrant Boeimeer 
L e e f b a a r  m e t  e l k a a r  

27 april 

Koningsdag in Boeimeer. 

Werkgroep jeugd Boeimeer 

Avondvierdaagse in juni 

Samen opruimen in Boeimeer 

Zaterdag15 april 
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Wijkraad informatie                      

 

 

 

Telefoon                                          

06– 22016233 

        

                                                                     

Website                                         

www.wijkraadboeimeer.nl  

 

 

E mail                                                    

info@wijkraadboeimeer.nl 

 

 

 

Facebook 

www.facebook.com/wijkraadboei-

meer  

 

 

Twitter                             

www.twitter.com/wrboeimeer 

  

 
                              

 

Volgende vergaderingen van de  

wijkraad in 2023:   

 

• Dinsdag 11 april * 
 

 

Plaats * :  De Mokkenboom Breda 

Cimburgalaan 107  

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur. 

Vergaderingen zijn openbaar;  

Graag even melden als u wilt komen                                 

bel naar 06-22016233 of mail naar 

info@wijkraadboeimeer.nl 

We hebben dan een stoel en koffie 

voor u. 

 

* onder voorbehoud, houd de socials 
in de gaten.  

 

 

 

 

Wijkkrant Boeimeer          

Oplage 2500        

Redactieadres:                                        

Constantijnstraat 15 

4811 PT BREDA 

Kopij inzenden: 

wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl 

Deadlines 2023:  

• 15 mei 

• 15 augustus 

• 15 november 

 

Adverteren in de krant? 

Mail naar                                            

wijkkrant@wijkraadboeimeer.nl 

wij zenden u de tarieven! 

J a a r g a n g  2 3  n r . 9 5  

Handige nummers 

 

 

Alarmnummer 

(als elke seconde telt) 

112 

Ook voor Politie 

112 daar vang je boeven mee 

 

Wijkagent 

Koen van Langen 

 

0900-8844 

 

Aangifte digitaal 

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

 

Meldpunt Gemeente 

http://www.breda.nl/product/meld

ingsformulier-openbare-ruimte 

Gemeente Breda 

voor alle diensten 

14 076 

 

Zorg voor elkaar  

Voor alle Wmo-hulp en zorg bel: 

076-5251515 
 

 

 

 

koen.van.langen3@politie.nl  

team-weerijs@mw-brabant.politie.nl  

www.twitter.com/waBredaBoeimeer 

mailto:team-weerijs@mw-brabant.politie.nl
http://www.twitter.com/wa_bredazw01
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V A N  D E  R E D A C T I E  

 

 

moois van maken. Iets om naar uit te 

kijken.  

 

Als de lente weer voldoende zonnestra-

len heeft, is het een idee om door Boei-

meer te wandelen. Geniet van de mooie 

omgeving, van de schone straten, het 

mooie Sonsbeeckpark. 

 

Veel leesplezier. 

Rich Thomassen 

Twee onderwerpen komen in dit lente-

nummer van de Wijkkrant nadrukkelijk 

aan bod. Parkeren in de stad en een 

schone leefomgeving. Het zijn onder-

werpen waar iedereen wel een mening 

over heeft. Gelukkig laten onze schrij-

vers het niet alleen bij een mening die 

ze met vrienden of familieleden delen, 

maar pakken ze het aan. Vandaar dat u 

hierover enkele artikelen kunt lezen in 

de Wijkkrant. Maar ook zijn er mensen 

die de handen uit de mouwen steken en 

iets aan het ongemak doen. Bijvoor-

beeld Opgeruimd Breda. Zij maken re-

gelmatig een deel van Boeimeer vrij van 

afval. Een mooi initiatief. 

 

Een ander, niet minder mooi initiatief, is 

dat van IamSonsbeeck. Onze hovenie-

rende vrienden van IamSonsbeeck gaan 

regelmatig op een zaterdag aan de slag 

in het Sonsbeeckpark om ervoor te zor-

gen dat het er weer op en top uitziet. 

Dat het een park is wat verdient om er 

regelmatig in rond te lopen en te genie-

ten van al dat groen en kleurenpracht. 

Misschien wilt u ook wel eens hieraan 

deelnemen. U kunt zich hiervoor aan-

melden.  

 

Ook de historie vergeten we niet. Onze 

vaste schrijvers halen hun herinneringen 

op en delen die graag met u, in de vorm 

van voetbalschoenen, jeugdherinnerin-

gen en leesbibliotheken. Mooi om te 

zien hoe het leven vroeger was. Een 

periode die misschien vergeten wordt of 

niet meer bij stilgestaan. Ook kijken we 

vooruit. In april hebben we weer Ko-

ningsdag. Na enkele jaren afwezigheid 

pakt een aantal enthousiaste vrijwilligers 

de handschoen weer op en gaat er iets  

 

 

Is er nog iets leuks te benoemen eigen-

lijk? Ja zeker. Bumperkluiven komt weer 

terug en nog wel in het Pinksterweek-

end! En ook Koningsdag komt eraan. Zie 

uitgebreide berichten hierover in deze 

veelzijdige Wijkkrant. In april wordt een 

nieuw speelhuis geplaatst in de speel-

tuin aan de Langendijk. Ook wordt er 

weer een avondvierdaagse georgani-

seerd. En ja als laatste, de zon komt te-

rug.  

 

Het bestuur en leden van de Wijkraad 

wenst u een geweldig voorjaar toe en 

graag tot binnenkort in onze prachtige 

wijk.  

Namens Jeanne, José, Mariël en Peter,  

Paul de Kort 

 

B E R I C H T E N  U I T  D E  M O O I S T E  W I J K  V A N  B R E D A  

 

Het waren woelige dagen vanaf begin 

dit jaar voor onze wijkbewoners, en nu 

nog steeds eigenlijk. De gemeente 

kwam met het B&W besluit dat een ge-

deelte van onze mooie wijk wordt voor-

zien van een parkeervergunning. Het 

stond in de plaatselijke krant, dus dat 

zou wel waar zijn. Overigens was dat 

besluit al genomen door eerdere B&W 

's, maar die schoven het door naar de in 

mei vorig jaar nieuw geïnstalleerde ver-

antwoordelijke wethouder. De Wijkraad 

heeft nu blijkbaar nog iets uit te leggen 

want we kregen nogal wat opmerkingen 

en vragen over de rol die de Wijkraad 

speelt bij de uiteindelijke besluitvorming 

hierover. Ook op Facebook kwamen er 

vooral negatieve en adviserende reacties 

richting ons KMD (klein maar dapper) 

clubje. “Wat doen jullie eigenlijk, waar-

om houden jullie geen enquête en wa-

ren jullie tevoren op de hoogte?" 

Op 12 december vorig jaar was er een 

openbare vergadering van de wijkraad. 

Iedereen is hierbij welkom en we nodi-

gen altijd derden uit die iets te vertellen 

hebben. We horen aan, notuleren en 

zetten dit vervolgens op onze website. 

Op die bewuste vergadering werd het 

parkeervergunningbesluit gepresen-

teerd door de gemeente. We hadden en 

hebben hierop geen enkele invloed ge-

had, maar wel al een aantal keren ge-

meld dat er al lange tijd grote proble-

men zijn rondom, en in, de Michiel de 

Ruyterstraat en het Graaf Hendrik III 

plein. Onze vrees, na invoering van het 

plan van de gemeente nog steeds, is dat 

ongewenste auto's zich gaan verplaat-

sen naar straten eromheen en er sprake 

zal zijn van het waterbed effect. Iets wat 

nu al lange tijd te merken is, nadat de 

naastliggende wijk Zandberg ook aan de 

parkeerbeurt was. 

Wij hopen dat nu duidelijk uitgelegd is 

wat onze rol is en merken op dat ge-

meente de besluiten neemt, het geen 

enkele zin heeft om een enquête te 

houden en onze mooie wijk moet af-

wachten wat de invloed van de klank-

bordgroep zal zijn, die in maart concreet 

ingevuld wordt. Wij hopen dat deze 

groep hierdoor besluitvorming kan of 

zal krijgen om juiste keuzes te maken als 

het gaat om wel of niet straten te be-

noemen waar betaald parkeren wordt 

ingevoerd. 
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Heb je ideeën of tips? Laat het ons we-

ten. Ook als je wilt helpen horen we het 

graag. Hoe meer mensen meehelpen, 

hoe groter het succes en plezier. En dat 

maakt Koningsdag Boeimeer een evene-

ment van ons allemaal! 

Kom je ons meehelpen?  

Stuur een mailtje naar                                             

oranjecomiteboeimeer@hotmail.com. 

We zien jullie heel graag op 27 april 

2023 in het park bij de Mokkenboom. 

Tot dan, 

Met Oranje groet! 

Oranje Comité Boeimeer 

K O N I N G S D A G  2 0 2 3  V I E R E N  W E  G R O O T S  I N  B O E I M E E R !  

Bas Diepen 

Ja ja na drie jaar, zijn we heel blij weer te 

kunnen melden dat Koningsdag 2023 in 

Boeimeer gevierd gaat worden! En dit 

keer pakken we nog feestelijker uit want 

we vieren het 1e lustrum. Het belooft 

een super gezellig samenzijn in de wijk 

te worden voor groot en klein. 

Met veel enthousiasme zijn we als comi-

té al aan de gang gegaan. De eerste 

sponsoren en vrijwilligers hebben zich 

weer aangemeld en daar zijn we heel blij 

mee! En we hebben ruimte voor meer ☺ 

 

Programma 

Alle ingrediënten zijn in huis om er een 

geweldig mooi feest van te maken in 

onze wijk. Verschillende koningsspellen 

zijn inmiddels besteld voor de allerklein-

ste en ook grotere kinderen. Uiteraard 

wordt er ook goed gezorgd voor de 

volwassen en zijn hapjes en drankjes 

geregeld.  

 

Maar in deze vijfde editie is er meer: 

• De vrijmarkt 

• Springkussens 

• Feest DJ 

• Schminken 

• Pony`s 

• Kleurwedstrijd 

• Loterij 

• Circus Woenzini 

• Surprise act 

En meer. 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt 

door de gemeente Breda en de Wijkraad 

Boeimeer. 

De komende weken zetten we de punt-

jes op de i en maken we het programma 

definitief. Zet vast in de agenda dat we 

beginnen vanaf 13:00. Het volledige 

programma volg je via onze Facebook 

pagina ‘Oranjecomite Boeimeer’. Check, 

like en deel voor maximale oranje sfeer 

in ons mooie Boeimeer! 

 

 

mailto:oranjecomiteboeimeer@hotmail.com
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W i j k k r a n t  B o e i m e e r  

De jaren van de tweede wereldoorlog 

waren voor ons kinderen avontuurlijke 

jaren maar ook een tijd van grote 

schaarste op alle terreinen.  

Verkeer was er heel weinig en dat stelde 

ons in staat de straat als speelterrein te 

gebruiken. 

Wat ligt meer voor de hand om dan een 

lekker potje te voetballen. Met eenvou-

dige middelen werden twee doelen ge-

maakt en de pret kon beginnen. Er was 

echter één probleem. Een voetbal, daar 

ontbrak het ons aan. Niemand had een 

bal en deze waren ook al lange tijd niet 

meer te koop We hadden voor dit pro-

bleem wel een oplossing bedacht. Er 

werd een stevige “bal” gemaakt van wat 

oude lappen die echt niet meer voor iets 

anders te gebruiken waren en met zo-

veel mogelijk elastiekjes “ingepakt” die 

van een oude fietsband waren geknipt. 

En de keiharde “bal” was gereed. Tjonge 

tjonge, met deze zelf gefabriceerde “bal” 

hebben we heel wat pret beleefd. Vooral 

omdat de bal bij het neerkomen altijd 

alle kanten op stuiterde, behalve de 

goede. 

 

Toch was dit niet het echte werk, daar-

voor moest je bij een heuse voetbalclub 

zijn. Samen met mijn vader, een enthou-

siaste NAC fan, mocht ik wel eens mee 

naar een wedstrijd die toen nog ge-

speeld werd op een voetbalveld aan het 

einde van de Heuvelstraat en later in het 

nieuwe NAC stadion aan de Beatrix-

straat. Altijd een klein feestje met limo-

nade na in het clubhuis. 

De voetballers speelden uiteraard met 

een soms loodzware natte leren bal met 

een leren veter als sluitstuk en zij speel-

den op echte zwartleren voetbalschoe-

nen, ja met doppen er onder. Zulke 

voetbalschoenen wilde ik ook wel, maar 

ja, hoe kom je daaraan?.  

Toevallig hoorde ik op school dat Jan 

Venus, een van mijn klasgenoten, voet-

balschoenen te koop had. Nou, daar 

wilde ik wel meer van weten. Wat was 

de maat en de prijs? De vraagprijs was 

tien gulden en de maat leek mij echt 

goed. Wel veel geld maar ik had goed 

gespaard. Met medeweten van moeder 

werd de spaarpot omgedraaid en de 

inhoud was toereikend om de droom te 

verwezenlijken.  

Op naar Jan Venus en passen die beau-

ty’s. Eerlijk gezegd zaten ze bij het pas-

sen wel een beetje krap maar kom op, 

echte voetballers moeten daar tegen 

P a g i n a  7  

M I J N  E E R S T E  V O E T B A L S C H O E N E N  

Antoon Dirven 

kunnen.  

Met mijn voetbalschoenen bij me meld-

de ik mij bij NAC want nu lag de toe-

komst als voetballer helemaal open. 

Wat zal mijn vader trots zijn als ik de 

eer van zijn kluppie hoog houd. Ik werd 

ingedeeld in het 27e elftal dus zou ik 

nog een lange weg af moeten leggen 

om in het eerste elftal te schitteren 

maar ik had nog de tijd en ik had echte 

voetbalschoenen. 

Verdorie, wat deden mijn voeten pijn. 

De schoenen waren duidelijk te klein. Ik 

kon er bijna niet op lopen, laat staan de 

bal een lel te verkopen. Dat werd enke-

le trainingen en twee wedstrijden afzien 

en strompelen op mijn prachtige kicks. 

Ik kon het niet langer volhouden en 

diep teleurgesteld moest ik mijn plaats 

in het elftal afstaan en werd ik gedegra-

deerd tot reservespeler. De lol was er af 

en dus einde carrière. 

Ik heb het nooit over mijn hart kunnen 

verkrijgen om mijn prachtige voetbal-

schoenen weg te doen. Waar zij echter 

gebleven zijn, weet ik niet. Wat ik wel 

weet dat ik totaal ongeschikt was om te 

voetballen. 

 

D E N K T A N K  P A R K E R E N  I N  B O E I M E E R  

Beste Boeimeer wijkgenoten, 

  

U hebt waarschijnlijk van de gemeente 

een Breda Bericht ontvangen over de 

plannen van de gemeente om parkeer-

problemen in onze wijk aan te pakken 

door middel van betaald parkeren en 

parkeervergunningen. In een deel van 

de wijk zijn veel parkeerproblemen, in 

andere delen echter weinig tot geen 

problemen. 

  

Naar aanleiding van de brief is er in een 

deel van het gebied van de eerste fase 

een spontane vergadering in de Mok-

kenboom geweest en is het idee opge-

vat om namens bewoners een denktank 

op te richten. Doel van de denktank is 

om achtergrondinformatie en mogelijke 

oplossingen aan te dragen voor de 

klankbordgroep (zoals beschreven in het 

Breda Bericht), zodat die hiermee in 

gesprek kan met de gemeente om tot 

goede parkeeroplossingen voor alle 

delen van Boeimeer te komen. 

  

Heeft u goede ideeën voor oplossingen 

of wilt u meer weten over de achter-

gronden bij de besluitvorming van de 

gemeente? Wilt u graag bijdragen aan 

de denktank? Kijk dan op de website: 

  

https://parkerenboeimeer.jouwweb.nl  

  

Wij zouden uw inbreng voor goede op-

lossingen zeer waarderen! 

  

Namens de Denktank Parkeren in Boei-

meer 

Laura Greebe 
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Marieke Wulffraat 

S A M E N  O P R U I M E N  I N  B O E I M E E R  

In Breda, en dus ook in onze wijk, zijn 

steeds meer mensen actief met het op-

ruimen van zwerfafval vanuit Opgeruimd 

Breda. Ongeveer een jaar geleden is van 

hieruit het initiatief Opgeruimd Boei-

meer ontstaan, om ons ook in onze wijk 

hiervoor in te zetten. Sommigen van ons 

liepen zelf al regelmatig een rondje  en 

anderen vonden het juist gezellig om dit 

samen met andere wijkgenoten te doen. 

Mooi om te zien hoe we er samen met 

de gemeente voor zorgen dat de wijk 

Boeimeer schoon is en schoon blijft. 

Boeimeer is weer vele blikjes, sigaretten-

verpakkingen, flessen, koffiebekers en 

soortgelijk afval armer. 

Omdat vele handen het werk licht ma-

ken, hebben we al data gepland voor 

het "samen opruimen”. We wisselen de 

dagen in het weekend af zodat iedereen 

die wil, zijn zwerfsteentje kan bijdragen. 

Naast het samen opruimen van zwerfaf-

val, is het ook een gezellige bezigheid, 

waarbij we na het harde werken,  samen 

genieten van een kopje thee/koffie met 

lekkers. Dus, schroom niet om een keer 

aan te haken, en voel je welkom! 

 

Zaterdag 15 april 

Zaterdag 3 juni 

Zondag 9 juli 

 

 

Tijd: 11.00-12.00 uur, verzamelen aan de 

Langendijk bij de voetbalkooi, materiaal 

is aanwezig. Bij regen gaat het niet door. 

Volg ook onze Facebookpagina voor de 

meest recente updates.  

 

Met zwerfvuilvrije groet. 

 

Peter van Dijk 

O N Z E  M O O I E  W I J K  

Daar schreef ik over in het Lentenummer 

van vorig jaar. We hebben prachtige 

parken in onze wijk waar ook veel ge-

bruik van wordt gemaakt. Mijn vrouw en 

ik maken graag een wandeling door de 

natuur en genieten van alle jaargetijden. 

Zoals vorige maand met de hevige re-

genval waarbij de Mark toch ruim buiten 

zijn oevers trad in het Boeimeerpark.  

Maar wat mij de laatste tijd veel opvalt, 

is dat bij het uitlaten van de honden de 

eigenaar regelmatig vergeet om de 

rommel op te ruimen. Onze kleinkin-

deren spelen graag in de parken en 

maken ook ruim gebruik van de aan-

wezige speeltoestellen. Helaas wordt er 

maar al te vaak in de hondenpoep ge-

trapt. Ik denk dat het toch een kleine 

moeite moet zijn om het even op te 

ruimen.  

Daarnaast heb ik ook geschreven over 

de ondergrondse vuilcontainers. Eigen-

lijk had ik gehoopt dat er geen zwerfaf-

val meer bij die containers gedumpt zou 

worden omdat er sinds 1 januari jl. weer 

gratis grof vuil wordt opgehaald door 

de gemeente. Niets is minder waar. Re-

gelmatig ga ik oud papier in de contai-

ner deponeren en zie dan ook karton-

nen dozen er naast staan. Ik weet het 

wel, de papiercontainer is ook regelma-

tig vol maar neem dan het papier of de 

dozen even mee terug naar huis. De  

 

heren van de gemeentereiniging kunnen  

vaak geen los afval meenemen daar zij 

de ruimte niet kunnen openen waar de 

containers in geleegd worden. Ik heb 

het hen een keer gevraagd. 

 

Laten wij met z’n allen ervoor zorgen 

dat de wijk mooi en verschoond blijft 

van dit soort zwerfafval. 
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 Stoffering Interieur Onderhoud 

VOOR WONING-EN PROJECTSTOFFERING 

Ron Poortman 

TAPIJT 

MARMOLEUM 

PVC VLOEREN 

VINYL VLOEREN 

LAMINAAT 

GORDIJNEN 

ROLGORDIJNEN 

VOUWGORDIJNEN 

PLISSE & DUETTE 

VERTICALE JALOEZIEEN 

HOUTEN JALOEZIEEN 

HORIZONTALE JALOEZIEEN 

 

ORANJEBOOMSTRAAT 317 

4812 EG BREDA 

TEL: 076-5297314          

www.poortmanstoffering.nl 

J a a r g a n g  2 2  n r . 9 4  

Praktijkruimte in de Badstraat 2, vanaf 1 mei 2023 

beschikbaar. 

Momenteel in gebruik als fysiotherapie ruimte 

Voor informatie en/of overleg neem contact op 

met Angelique Rietveld, 00 31 6 22547390 

TE HUUR 
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Bram Heringa  

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

Het MCB maakt een spannende tijd 

door. Onze kernactiviteit, de opvang en 

begeleiding van ongedocumenteerde 

vluchtelingen, wacht een verandering in 

de toekomst. 

Ik citeer uit een persbericht onder de 

titel Langs oude paden maar over nieuw 

wegdek. 

 

“Sinds 2019 ondersteunt de gemeente 

Breda het MCB jaarlijks met een subsidie 

die een groot deel van de kosten dekt. 

Door een verandering in het landelijk 

beleid komt echter de positie van plaat-

selijke Bed-Bad-Broodvoorzieningen op 

korte termijn onder druk te staan. Het 

voornemen is om verspreid over regio’s 

LVV’s in te stellen, Landelijke Vreemde-

lingen-Voorzieningen. Om organisato-

risch en financieel de toekomst met 

vertrouwen tegemoet te kunnen treden 

gaat het MCB ijveren voor de erkenning 

als LVV. 

 

Om de stap naar een andere organisa-

tievorm mogelijk te maken hebben de 

bestuurders van het eerste uur plaats 

gemaakt voor een verjongd team. In 

januari zijn Wilbert Willems, Jan Hop-

man en Bram Heringa teruggetreden als 

bestuurslid. Zij hebben het stokje over-

gedragen aan Ingrid Vaessen, Jan Rei-

nen, Carel van Wijk, Sanne Bijlsma en 

Patrick van Lunteren. Samen met Vin-

cent Jorritsma, de coördinator van de 

opvang, gaan zij de kandidatuur als LVV 

voorbereiden en hopelijk succesvol af-

ronden.  

 

De afgelopen jaren heeft het MCB zich 

bewezen als plek waar mensen met wei-

nig vooruitzichten zich in alle rust kun-

nen richten op hun toekomst. Vanuit 

een positie van gedoogde aanwezigheid 

werken zij aan hun legalisering of terug-

keer. Het MCB vergroot hun mogelijkhe-

den om te integreren in de samenleving 

door hen te stimuleren om Nederlands 

te leren, computerlessen te volgen en 

aan sociale activiteiten deel te nemen. 

Onder leiding van het nieuwe bestuurs-

team gaat het MCB op reis om langs 

deze reeds ingeslagen paden te zorgen 

voor het nieuwe wegdek dat de LVV kan 

bieden.” 

 

Veel is er nog onzeker. De gebruikelijke 

koehandel in Den Haag over vluchtelin-

gen draait nog volop. Iedereen weet 

hoeveel problemen er zijn rond deze 

vragen. Als MCB hebben we een keuze 

moeten maken tussen meewerken met 

de mogelijkheden die er zijn en hele-

maal zonder welke overheid ook een 

eigen weg gaan. We hebben in meer-

derheid gekozen voor het eerste. Daarbij 

ook gesteund doordat veel oudere, gro-

tere en bewezen integere NGO’s als 

VluchtelingenWerk en Inlia meewerken, 

én heel kritisch blijven. Vier jaar is in 

pilotprojecten ervaring opgedaan en 

daarbij is het besef gegroeid dat terug-

keer niet de enige uitstroom-

mogelijkheid is, ook al staat dat in het 

regeerakkoord wel zo verwoord. Maar 

wensen en mogelijkheden zijn vaak ver-

schillend en we zullen samen nieuwe 

wegen moeten vinden. 

 

Een andere, en ook heel grote zorg is 

financieel. De energie- en andere kosten 

stijgen schrikbarend. En toch gaan we 

door met mooie dingen. In samenwer-

king met Amnesty International wordt 

gewerkt aan een programma voor de 

Internationale Vrouwendag op 5 maart.  

Van 12 tot 21 april komt een tentoon-

stelling en verhalen rond het thema: 

“Wat is voor jou heilig?” 

Lopende dingen gaan ook door: de inlo-

pen op woensdag en vrijdag, het Samen 

Eten op de eerste vrijdag van de maand. 

Je kunt dat allemaal volgen en nakijken 

op de website: 

www.mondiaalcentrumbreda.nl .  

W O R D  J I J  O N Z E  N I E U W E  S E C R E T A R I S ?  

Hallo jullie,  

 

zoals je wellicht weet ben ik voorzitter 

van de Wijkraad Boeimeer. Leuk klein 

clubje en volledig het belang dienend 

van/voor onze mooie wijk. We vergade-

ren max 4 keer per jaar openbaar en een 

aantal keren met bestuur en een paar 

leden. We zijn nu op zoek naar een se-

cretaris/secretaresse die de notulen bij 

houdt, correspondentie doet richting 

gemeente en derden en belangrijk is 

voor iedereen in onze mooie wijk. Ben jij 

dit of ken je iemand uit onze prachtige 

wijk? Ben benieuwd of dit je aanspreekt.  

 

Groeten Paul  

about:blank
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Bijbelcursus 

Op 6 woensdagavonden zal stilgestaan 

worden bij de ‘Gelijkenissen’ die Jezus 

heeft uitgesproken. Deze avonden zijn 

gratis te bezoeken. Vanaf 19.45 uur 

staat de koffie/thee voor u klaar. Meer 

informatie is op onze website te vinden. 

Het betreft: 24 en 31 mei en 7, 14, 21 en 

28 juni  – Komt u ook eens luisteren? 

Wilt u meer te weten komen over de 

Bijbel? Dan kunt u ook eens op 

www.onlinebijbelcursus.nl kijken! 

Meld u aan voor deze gratis online cur-

sus en maak kennis met dit bijzondere 

Boek! 

 

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. Ont-

spanning, bezinning en een luisterend 

oor. 

 

Themamorgens 

Elke 2e donderdag van de maand bent 

u welkom vanaf 10.00 uur. Na een in-

loopmoment met koffie/thee en iets 

lekkers, behandelen we een thema. U 

mag als bezoeker aangeven waarover u 

een volgende keer wil spreken. Na be-

handeling van het onderwerp is er ruim 

de gelegenheid om met elkaar nader 

kennis te maken en eventuele. vragen 

te stellen aan de inleider. De bijeen-

komst wordt afgesloten met een lunch 

(deelname is niet verplicht). De eigen 

bijdrage voor de lunch bedraagt € 2,00. 

Rond 13.30 uur zal de bijeenkomst af-

gelopen zijn. I.v.m. de lunch is het ge-

wenst om uiterlijk op de 2e dinsdag van 

de maand zich op te geven, zodat de 

Pasen en Pinksteren 

Vrijdag 7 april 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. Don-

derdag 18 mei is het Hemelvaartsdag, de 

dag waarop door de christenen herdacht 

wordt dat Jezus (40 dagen na het Paas-

feest) in de hemel is opgenomen om de 

zondige mens door de Heilige Geest 

terug te brengen tot God. Tien dagen na 

deze dag, op zondag 28 mei, 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 aanwe-

zig te zijn op de georganiseerde zondag-

se bijeenkomsten in het Inloopcentrum 

‘De Lichtboei’ in Boeimeer. Op deze zon-

dagen 9 april (Bijbeluurtje), 21 mei 

(samenkomst) en 28 mei 2023 

(Bijbeluurtje) zal er respectievelijk aan-

dacht besteed worden aan het Paasevan-

gelie, 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. 

Open dag 

Zaterdag 8 april (dag voor Pasen) is er 

vanaf 11.00 uur een ‘Open dag’. Zowel 

buiten als binnen zullen er verschillende 

standjes en activiteiten zijn. Er is ook 

wat te eten en drinken (o.a. bij de wa-

gen van ‘Bakery to go’). Binnen bespe-

len jongeren verschillende instrumen-

ten. Er is deze dag volop gelegenheid 

om met elkaar in gesprek te gaan en als 

buren/wijkbewoners elkaar te ontmoe-

ten. 

’s Middags om 14.00 uur wordt ter af-

sluiting een bezinnend moment rond-

om Pasen gehouden, omlijst met mu-

ziek en (samen)zang. Wilt u deze datum 

in uw agenda vastleggen, zodat u erbij 

kunt zijn? 

Nog nooit in ‘De Lichtboei’ geweest? 

Dan nodigen we u hierbij uit om eens 

met ons kennis te maken!  

 

 

 
I N L O O P C E N T R U M  D E  L I C H T B O E I  
P A S E N  E N  P I N K S T E R E N  

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

Marien Nijsse 
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Maarten Akkermans 

NAC heeft een geschiedenis van 56 jaar 

voetbal aan de Beatrixstraat. Wij zijn van 

mening dat NAC, Boeimeer en haar suppor-

ters meer verdienen dan slechts een pla-

quette die daar in 2012 door de gemeente 

en het bestuur van de club is neergelegd. 

Het is de bedoeling dat we jullie, de wijk 

Boeimeer en de NAC-supporters meene-

men en betrekken bij de totstandkoming 

van dit project. Diverse malen hebben we u 

in eerdere edities van deze Wijkkrant op de 

hoogte gehouden over de voortgang van 

dit project 

 

2022 …we zijn terug! 

 

Na bijna twee jaar (door Corona en alle 

bestuurlijke sores bij NAC) hebben we ons 

project ‘Remember Beatrix’ in het laatste 

kwartaal van 2022 weer opgepakt. Dat het 

project er eentje zou zijn van de lange 

adem, dat wisten we. Maar het is nu tijd om 

de 56 jaar NAC-geschiedenis aan de Bea-

trixstaat echt dat verdiende gezicht te ge-

ven. In september hebben we de krachten 

gebundeld en is Stein de Bont van Blind 

Walls aangesloten bij ons overleg. Nog 

altijd staat dat de wijk Boeimeer meer kunst 

R E M E M B E R  B E A T R I X  

 

in de wijk wil en NAC daarin centraal mag 

staan. Blind Walls heeft in op vele plekken 

in Breda al prachtige visuals, maar Boei-

meer staat nog op het wensenlijstje. Na ons 

overleg was de conclusie dat het eerder 

geopperde fietspad aan de Irenestraat 

vanwege de veiligheid niet geschikt zou 

zijn. 

 

Een verkennend rondje is Stein in de weken 

erna aan de slag gegaan en heeft hij meer-

dere gesprekken gevoerd, waaronder met 

de gemeente Breda, waar Blind Walls nauw 

mee samenwerkt. Afgelopen november 

heeft hij zijn bevindingen gepresenteerd. 

Het prachtige Van Sonsbeeckpark zou een 

geweldige optie zijn om op de paden een 

route van een zevental geel-zwarte histori-

sche thema’s weer te geven.  

Naast Blind Walls zijn er nog twee andere 

Bredase bedrijven enorm enthousiast om 

alle zeilen bij te zetten om ‘Remember 

Beatrix’ te verwezenlijken. Zo willen Jelle en 

Raph van Animate the World de visuals 

en de animaties, die via je telefoon of tablet 

te zien zullen zijn, vormgeven. Topcourts, 

gespecialiseerd in het kleuren en bescher-

men van asfalt en beton, wil met een duur-

zaam thermoproduct de bedachte visuals 

gaan uitvoeren. Het project ‘Remember 

Beatrix’ is in januari ingediend bij de ge-

meente Breda. 

Tijdens de bijeenkomst van de Wijkraad 

Boeimeer op 12 december j.l. hebben we 

de aanwezigen bijgepraat over de stand 

van zaken aan de hand van de Blind 

Walls presentatie. Gerard van den Berg, 

ruimtelijk vormgever namens de ge-

meente Breda heeft ons uitgenodigd om 

te komen praten over de parken die 

Boeimeer rijk is, zoals het park aan de 

Boeimeerlaan en natuurlijk het Van Sons-

beeckpark. Inmiddels is er contact ge-

weest met vrijwilligersorganisatie ‘I am 

Sonsbeeck’ en zullen we binnenkort bij 

elkaar komen.  

Wilt u alles over het project  in chronolo-

gische volgorde nog eens rustig nalezen 

welke route we inmiddels bewandeld 

hebben, dan verwijzen wij u naar 

www.samenvoornac.nl/project/    

remember-beatrix. 

 

Wordt vervolgd! 

W E T H O U D E R  B R U I J N S  P L A N T  E E R S T E  B O L L E N  
G E M E E N T E  B R E D A  F L E U R T  G A Z O N  W O O N Z O R G C E N T R U M  O P  

Samen met de bewoners van het woon-

zorgcentrum van Thebe Aeneas plantte 

wethouder Jeroen Bruijns vandaag (19 

december) de eerste bloembollen in het 

gazon voor het gebouw aan de Langen-

dijk. “Dit zorgt voor een mooi uitzicht én 

draagt ook nog eens bij aan de biodiversi-

teit.”   

Het gazon aan de Langendijk bij het 

woonzorgcentrum van Thebe Aeneas kon 

wel een opfleurbeurt gebruiken, vonden 

de bewoners. Ze vroegen daarom aan de 

gemeente Breda of er bloembollen ge-

plant konden worden. Vandaag (19 de-

cember) gingen ze samen wethouder bui-

tenruimte Jeroen Bruijns aan de slag met 

het poten van de eerste bollen.  

 

Fleurig uitzicht  

In het woonzorgcentrum wonen mensen 

met niet aangeboren hersenletsel en de-

mentie. Veel van de kamers kijken uit op 

het gazon. “Een fleurig uitzicht is voor hen 

natuurlijk veel leuker”, zegt Machteld Jans-

sen van Thebe/Aeneas. De gemeente Bre-

da heeft in het bestuursakkoord afgespro-

ken om extra geld vrij te maken voor de 

openbare ruimte. Daardoor kon aan deze 

wens tegemoet te komen. Zeker ook om-

dat de bloemen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de biodiversiteit.  

Wethouder Jeroen Bruijns klom op de 

tractor om de eerste bollen te poten. Dat is 

nog een hele klus want per vierkante me-

ter worden er 150 bollen geplant. “Het zijn 

niet alleen de standaard tulpen, krokussen 

en narcissen, maar ook kruiden die de 

grond ingaan. Bij elkaar zorgen zij voor 

een bont geheel dat bloeit van het voor-

jaar tot en met het najaar”, aldus wethou-

der Jeroen Bruijns.  

Oproep voor inwoners  

Gazons zoals die aan de Langendijk zijn op 

veel meer plekken in de stad, wijken en 

dorpen van Breda te vinden. Via de so-

cialmediakanalen van de gemeente wordt 

daarom aan de inwoners een oproep ge-

daan om door te geven welke plekken nog 

meer bloembollen verdienen. Hieruit wor-

den in 2023 vijf plekken gekozen die op-

gefleurd worden. De eerste vijftig inzen-

ders krijgen een bloembollenpakket. In-

zenden kan via: https://

formulieren.breda.nl/actie-bloembollen/

formulier 

about:blank
about:blank
about:blank
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beschrijft hij de geschiedenis van ca. 

vijftig commerciële leesbibliotheken in 

de periode 1800 - 1970. Op basis van 

primaire, secundaire bronnen, berichten 

uit dagbladen en gesprekken met nabe-

staanden en vroegere leden van deze 

bibliotheken, heeft hij deze geschiedenis 

kunnen beschrijven. 

Commerciële leesbibliotheken waren 

een bijzonder fenomeen, vaak gestart 

door boekhandelaren die hun handel 

wilden uitbreiden met het uitlenen van 

boeken. Maar ook particulieren begon-

nen regelmatig met een leesbibliotheek, 

in een poging om een bijverdienste te 

realiseren op hun, vaak schamele, inko-

mens. Het assortiment van deze biblio-

theken bestond vooral uit ontspan-

ningslectuur, zoals detectives, westerns, 

avonturen- en liefdesromans. Dit in te-

genstelling tot de boeken die in volksbi-

bliotheken, openbare bibliotheken en 

soortgelijke te leen waren en waar het 

vooral om het opvoedend of religieus 

aspect ging. Leesbibliotheken stonden 

Rich Thomassen, redacteur van deze 

Wijkkrant en woonachtig in Boeimeer, 

deed de afgelopen jaren onderzoek naar 

commerciële leesbibliotheken in Breda. 

In zijn boek “Spanning voor 10 cent” 

in een duister daglicht. Regelmatig be-

richtten kranten hoe de politie een inval 

deed in de plaatselijke leesbibliotheek 

en daarbij diverse lectuur in beslag nam. 

Met name zogenoemde realisten waren 

vaak het doelwit. In de jaren zestig/

zeventig van de vorige eeuw kwam er 

een eind aan dit soort leesbibliotheken. 

Bekende leesbibliotheken in Breda wa-

ren o.a. de leesbibliotheken van Herman 

de Ruiter, Van Oirschot, Corona, ’t Spec-

trum en Boekenbeurs. 

Op vrijdag 17 maart om 17.00 uur pre-

senteert hij zijn rijk geïllustreerde boek 

in boekhandel Van Kemenade & Hol-

laers aan de Ginnekenweg. Wethouder 

Marieke de Nobel neemt dan het eerste 

exemplaar in ontvangst. De bijeenkomst 

is gratis, wel graag even aanmelden via: 

076-5657066 / 06-12 52 11 11;         

info@kemhol.nl of kom even langs in de 

boekhandel Van Kemenade & Hollaers, 

Ginnekenweg 52-54, Breda. 

Hallo vogel, hoog op de hoogste tak van de boom 

die goudglanst in het licht van de middag 

ook voor jou wordt het winter, hoe zal het je vergaan 

zijn dons en veren dik genoeg 

wij gaan graan en zaadjes strooien 

vogel, hoog op de hoogste tak waar wacht je op 

wacht je het water dat stijgt stijgt stijgt 

waar strijk je neer als het land verdrinkt 

en zelfs de hoogste tak verdwijnt hoe zal het je vergaan? 

 

Zwartgevleugelde vriend in de kruin van de boom 

die goudglanst in het late middaglicht 

de winter wacht jou, hoe zal het je vergaan 

zal jouw verenpak voldoen 

wij strooien brood en vogelvoer 

vogel, op de hoogste tak waar wacht je op 

vrees je het stijgende water 

zal je zweven boven het verdronken land 

waarin zelfs de hoogste tak verdween, hoe zal het jou en ons vergaan? 

H A L L O  V O G E L  

Bep van Nieuwburg 
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Avondvierdaagse in juni 

In juni organiseert de WJB weer de 

avondvierdaagse in onze mooie wijk 

Boeimeer. Zet daarom dinsdag 20 t/m 

vrijdag 23 juni alvast in de agenda. Wil je 

meehelpen? We zijn altijd op zoek naar 

(verkeers)vrijwilligers en doen rond die 

tijd weer een oproep via de diverse  

social media kanalen. 

De opkomst bij de carnavalsgezinsmid-

dag van de WJB was weer als vanouds! 

Er werd gehost en gedanst. Gefeest, 

gesnoept en gedronken. 

Het was goed om te zien dat deze tradi-

tie er nog steeds inzit bij de Boeimeerse 

Kielegatters. Na twee corona-jaren waar-

in het niet door kon gaan, bleek ieder-

een nog te weten hoe het moest! De 

brakskes renden vrolijk rond en bij de 

ouders vloeide het bier rijkelijk. 

Dus wij zeggen: 'tot volgend jaar!' 

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

 

Contact 

Je kunt ons bereiken via; 

 

             www.wjb-breda.nl 

 

             info@wjb-breda.nl 

 

             facebook.com/wjbbreda 

 

 

 

 

 

 

  Via evenementen en berichten 

W E R K G R O E P  J E U G D  B O E I M E E R  
Reineke van Hese 
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Maartje van der Plas 

Toen ik een jaar of 9 was, verhuisden 

we naar Neerbosch bij Nijmegen. 

Dat wil zeggen naar het Kinderdorp 

Neerbosch wat heel vroeger een 

weesinrichting was. De oprichter was 

Johannes ven het Lindenhout. Daar 

begon mijn vader als hoofd van de 

school voor buitengewoon lager 

onderwijs. De naam was veranderd 

in “de van ’t Lindenhout stichting”. In 

die tijd verbleven er kinderen van 

ouders die uit de ouderlijke macht 

ontzet waren. Kinderen uit pro-

bleemgezinnen dus. Neerbosch was 

een dorp op zichzelf. De kinderen en 

de leiding woonden rondom “de 

Schans”. Dat was een plein waaraan 

grote, witgepleisterde gebouwen 

stonden. Verspreid over het terrein 

woonden de gezinnen, waarvan 

meestal de man in dienst was van de 

stichting. Deze mensen oefenden 

hun vak uit en traden tevens op als 

leermeester voor de jongens vanaf 

12 jaar, die van de lagere school 

afkwamen. Zo beschikte Neerbosch 

over een boerderij, een tuinderij, een 

bakkerij, een schoenmakerswerk-

plaats, een drukkerij en zetterij en 

een smederij. Ook was er een kleer-

makerij.  

  

De meisjes vanaf een bepaalde leef-

tijd kregen een betrekking, een soort 

stage als hulp in de houding, bij de 

gezinnen. Er was zelfs een zieken-

huisje met aan het hoofd zuster Min-

ke, een roodharige, stevige ver-

pleegster. En reken maar dat er vaak 

een beroep gedaan werd op haar be-

kwaamheid. Zo herinner ik me heel 

goed die keer dat ome Jan en tante Lidy 

met hun kinderen Oud en Nieuw kwa-

men vieren bij ons. Ome Jan zou de 

appelflappen wel bakken en er ontstond 

de nodige hilariteit toen de olie te heet 

was en ome Jan de keuken uitkwam met 

de mededeling: “Jongens, jullie krijgen 

appelflappen zonder flap.” Want de ap-

pel was uit het deeglaagje gelopen. Het 

lachen verging ieder, toen ome Jan heet 

vet over z’n hand kreeg en op stel en 

sprong naar zuster Minke moest. Of wij 

die avond nu nog oliebollen en appel-

beignets hebben gegeten, weet ik niet 

meer. Zuster Minke was een begrip voor 

iedereen en werd opgeroepen als er zich 

iets voordeed op medisch gebied, zoals 

een bedrijfsongeval. Ook de inentingen 

op de school verzorgde ze. 

 

Neerbosch had ook een eigen kerk. Een 

schattig wit kapelletje te bereiken mid-

dels een brede luie trap. De dominee 

woonde met zijn gezin recht tegenover 

de kerk. Dominee De Boer was een jon-

ge man met vrouw en twee kinderen. Ik 

weet nog goed dat ik, toen ik wat ouder 

was, soms op hun kinderen mocht pas-

sen ’s avonds. Er stond dan altijd een 

klein schaaltje klaar met wat koekjes en 

een fles ranja. Ik vermaakte me meestal 

met wat tijdschriften of een leesboek. 

 

Wij woonden in een gedeelte van het 

voormalige oude ziekenhuis, wat ze in 

tweeën hadden gedeeld. Als je de voor-

deur binnenkwam, stond je in een groot 

portaal met recht voor je uit een brede 

trap. Links van de treden was een onge-

veer 35 centimeter brede, witte gladde 

plank, waar we als kinderen een roetsj-

baan van maakten. Er lag een warmrode 

loper op de trap, met koperen roeden 

en ik weet nog dat ik dat heel rijk vond 

staan. Een achterom hadden we niet. 

Rechts voor de trap was een deur, die 

toegang gaf tot de woonkamer en de 

keuken was alleen te bereiken via die 

kamer. Daar was een granieten aanrecht 

en gootsteen. We kookten op butagas 

en op de grond stond een groot een-

pitsgasstel om de was op te koken. 
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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? 

 

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

De woonkamer was klein. Er was slechts 

plaats voor de tafel met de zes stoelen, 

een dressoir en een gemakkelijke stoel 

bij het raam. Aan de lange zijde stond 

een kolenhaard. 

 

Boven waren twee grote kamers, een 

slaapkamer voor papa en mama en de 

logeerkamer, waar een groot opklapbed 

in stond. Ook de boekenkast en het 

bureau van mijn vader stonden er, sa-

men met een rookstoel. De wc was ook 

op die verdieping. Dan was er een hou-

ten trap naar de zolder met een kleine 

overloop waar mijn broers sliepen en 

een piepklein kamertje met een stapel-

bed voor mijn zusje en mij. Op zaterdag 

werden wij in de keuken van top tot 

teen gewassen in een grote zinken teil. 

Wij woonden er nog niet zo lang toen 

moeder heel ziek werd. Ze had een ern-

stige vorm van geelzucht en moest een 

paar maanden het bed houden. Ze sliep 

en rustte op de logeerkamer en ik heb 

daar toen menig uurtje doorgebracht. In 

die periode werden wij verzorgd door 

juffrouw Foekking, een lange dunne 

vrouw met vooruitstaande tanden waar 

een spleetje tussen zat. Vaak ging ik na 

school naar mijn vriendinnetje Corrie. 

We waren even oud. Moeder Van de 

Brink was een vriendelijke gezette vrouw 

met dun haar in een knotje en aan de 

zijkant van haar hoofd stak een glan-

zend roze bult door het haar, waar ik 

steeds naar moest kijken. Hun woonka-

mer stond vol met meubilair. Een uit-

trekbare tafel met acht rechte harde 

stoelen met een vlakke leerachtige be-

kleding. Er stond een buffet en twee 

gematte hoekstoeltjes met een piepklein 

tafeltje ertussen voor het raam. In een 

van de hoeken stond een huisorgel waar 

een van de dochters heel handig op 

speelde. Vader Van de Brink was de 

baas van de smederij. Baas Brink werd 

hij genoemd. Het was een grote zware 

man met dito hoofd en handen en een 

grote neus. De familie Van de Brink had 

een lange smalle tuin met een pad over 

de hele lengte. Aan het einde stond een 

oude perzikboom, die altijd door ons 

kinderen werd geplunderd. Links van het 

pad bloeide Oost-Indische kers en La-

thyrus klom langs het gaas omhoog. Er 

waren zonnebloemen en grote pom-

poenen. Buiten op het overdekte plaats-

je voor de keuken stond een grote was-

kuip waar een wringer op was. In de 

kuip stond een wasbord en aan de muur 

hing een zeepbakje met een blok zeep. 

Mevrouw Van de Brink had altijd rode 

handen. Ze was een propere vrouw.  

Je verliet de tuin door een houten poort 

en recht voor je was een grote blinde 

muur van het huis van de buren. Daar 

speelden mijn vriendinnetjes en ik altijd 

kaatsbal met twee of drie ballen. Met z’n 

drieën vormden we een clubje. We hiel-

den ons met van alles bezig. We knut-

selden met eikels op luciferhoutjes, we 

maakten herfststukjes van mossen en 

paddenstoelen en mooie dennenappels, 

we naaiden poppenkleertjes en voor een 

speciale gelegenheid hadden we een 

voorstelling in elkaar gezet voor de ou-

ders, broers en zusjes. Liedjes en korte 

sketches en een dansje steeds in een 

andere creatie. De balletkleding hadden 

we gemaakt van afgedankte hemdjes, 

waarop we stroken vitrage hadden ge-

naaid. De voorstelling was een succes. 

Toen ik een jaar of negen was, moest ik 

aan een bril. Afschuwelijk vond ik dat. Ik 

was de enige in ons gezin met slechte 

ogen en natuurlijk werd ik daar zo nu en 

dan mee geplaagd door mijn broers! De 

derde en vierde klas van de lagere 

school doorliep ik op Neerbosch. We 

zaten met een stuk of vijf kinderen uit 

de gezinnen in een klas met inrichtings-

kinderen. Daar trokken we niet zo veel 

mee op. Er was een soort natuurlijke 

barrière, die gerespecteerd werd door 

beide partijen. De beide scholen, die 

voor gewoon lager onderwijs en de bui-

tengewone, lagen tegenover elkaar aan 

een binnenplein. De verbinding daartus-

sen werd gevormd door het moeder-

huis, waar de baby’s en kleuters waren 

ondergebracht. Aan de achterkant daar-

van lag een grote tuin. Eigenlijk een 

soort park met een smeedijzeren hek-

werk rondom, waar de kleintjes heerlijk 

buiten konden spelen. 

Neerbosch had ook een eigen zwem-

bad. Een grote langwerpig gevormde 

betonnen bak, waarvan de bodem en 

wanden in de loop van het seizoen een 

glibberig laagje kreeg. Aan het eind van 

het seizoen lieten ze het bad leeglopen 

en werd het grondig gereinigd. De zwe-

muren waren strikt gescheiden. De ge-

zinnen mochten tussen de middag ge-

bruik maken van het bad en ook ’s 

avonds tussen zeven en half negen. Om-

dat onze tuin praktisch grensde aan de 

schutting van het zwembad, kropen we 

daar soms stiekem overheen. Er was 

prikkeldraad boven gespannen, maar 

dat weerhield ons niet, zelfs kleine Nel-

leke niet. Dat had op een dag nare ge-

volgen, want zij bleef met haar arm ach-

ter het prikkeldraad hangen en had een 

lelijke winkelhaak. Ze werd regelrecht 

naar zuster Minke gebracht, die er nogal 

wat werk aan had! Ik realiseer me heel 

goed dat we daar een onbezorgde en 

beschermde jeugd hebben genoten en 

dat ik daar dierbare herinneringen aan 

heb overgehouden! 
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V R I J W I L L I G E R  B I J  T H E B E  A E N E A S  

 

 

P E N T T E K E N I N G  H E T  S P A N J A A R D S G A T   
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Willem Oonincx 

Heeft u een uurtje vrij, 

maak dan een bewoner blij. 

Een wandeling of een spel, 

trek dan aan de bel. 

06-82615656 Angela 

 

Wist u dat: 

- u gewoon bij ons kunt binnenlopen 

voor een kopje koffie of thee? 

- u kunt lunchen in ons restaurant? 

- wij iedere dag verse appelflappen, 

saucijsjes en kaasbroodjes afbakken? 

- u gezellig een praatje kan komen ma-

ken? 

- wij u ook als vrijwilliger graag zien 

komen? 

Met andere woorden: 

Graag tot ziens in ons restaurant van 

Thebe Aeneas! (Team Gastvrijheid) 

Het Dag Activiteiten Centrum van Aene-

as (het DAC) heeft met de verkoop van 

hun zelfgemaakte spullen weer heel wat 

geld opgehaald. Binnenkort gaan zij met 

elke bewoner die hieraan heeft meege-

werkt een persoonlijk uitstapje doen.  

Hoe leuk is dit? 

 

In januari heeft de gemeente Breda sa-

men met de tuinploeg van Aeneas een 

mooi bollenveld geplant aan de kant 

van de Langendijk. Zo krijgt Aeneas in 

het voorjaar nog een gezelliger aanzicht. 

(Team Welzijn) 

 

Thebe Aeneas, Zaart 35, 4819 ED Breda 
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waterbed effect en hier is al lange tijd 

sprake van. Doet de gemeente hier iets 

aan? Nee, het belang van de buurt 

rondom het centrum en de gulzig ont-

vangen parkeercentjes zijn belangrijker. 

 

Breda gastvrij?  

Het moet toch mogelijk zijn om een 

gedeelte van het Chasséveld, de Beyerd, 

bij het oude Belastingkantoor, de bo-

venste verdieping van de parkeergara-

ges in de binnenstad of elders vrij te 

maken voor deze broodnodige werkne-

mers die werkzaam zijn voor ons allen. 

Het kan met deze extreem moderne 

toepassingsmogelijkheden van tegen-

woordig toch niet zo moeilijk zijn om 

hiervoor speciale toegangsbewijzen te 

ontwikkelen. Jammer toch dat niet na-

gedacht is om deze voorziening te cre-

ëren en mee te denken met oplossingen 

voor deze binnenstad gasten. Gedeelte-

lijk verspreiden van deze medemensen 

die vaak al of voor 18.00 uur richting 

huis vertrekken is niet zo moeilijk.  

Het is even nadenken hoe dit opgelost 

kan worden. Dan pas is Breda gastvrij en  

 

 

komt er begrip voor de beslommerin-

gen die werknemers in onze binnenstad 

hebben als ze elke dag op zoek zijn naar 

een minimaal plekje om zo snel mogelijk 

naar hun werk te gaan. 

Is dit een pleidooi om alles te verande-

ren? Nee, maar wel een beetje begrip te 

tonen voor onze omgevingsgenoten, die 

vaak noodgedwongen gebruik moeten 

maken van de ruimte om ons heen. Dit 

kan beter dan het wegkijken en negeren 

van nu. 

Wat al een tijd verbazingwekkend ei-

genlijk is in de discussie over wel/niet 

betaald parkeren (sinds kort ook in onze 

wijk) is de niet langer welkome automo-

bilist die ongevraagd zijn/haar auto er-

gens parkeert. Ja, wie is dat eigenlijk en 

wat doet hij/zij hier? Als je rondom Bre-

da in een dorp woont, er geen of nau-

welijks ov-vervoer richting Breda is, te 

ver fietsen of te brommeren is en je elke 

werkdag in de binnenstad de deur van 

de winkel waar je werkt, moet openen, 

je kapper of kapster bent, je op kantoor 

zit, je als verkoper of verkoopster je 

centjes moet verdienen, je gemeente-

ambtenaar bent en noodzakelijkerwijs 

vanwege je werk op tijd in de binnen-

stad aanwezig moet zijn? Wat doe je 

dan? Je pakt dan je auto en zoekt een 

dichtstbijzijnd plekje rondom de binnen-

stad. Lukt het niet dichtbij vanwege de 

nieuwe parkeervergunning, dan ga je 

verder zoeken.  

Is hier begrip voor?  

Nee, want je wordt weggestuurd als een 

paria en eigenlijk boos aangekeken. Dit 

is dus in de basis het ontstaan van het 

Vaste activiteiten 

Maandagmiddag aanvang 13.30 uur 

Bridgeclub De Blaker 

Secretaris: Helma Onderwater 

E-mail: helmaarnouts@hotmail.com 

 

Maandagavond aanvang 19.30 uur 

Bridgeclub Princenhage 

Secretaris: Rian Adriaens 

E-mail: rianadriaens@gmail.com 

 

Dinsdagavond aanvang 19.30 uur 

Bridgeclub 79 

Voorzitter: Afke Stam Groen 

E-mail: afkestamgroen@gmail.com 

 

 

 

 

 

Woensdagochtend Zit gym 

09.15/10.00 uur 

10.15/11.00 uur 

11.15/12.00 uur 

E-mail: fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl 

 

Donderdagavond aanvang 19.30 uur 

Bridgeclub Bridgesoos 85 

Voorzitter: Wilhelmien Versteeg 

E-mail: bridgesoos85@gmail.com 

 

Wekelijkse activiteiten 

Elke 1e/3e/4e donderdagmiddag 

Rikken /jokeren aanvang 13.30 uur 

Elke 2e/4e zaterdagmiddag 

Rikken/jokeren aanvang 13.30 uur 

Inschrijven € 3,50 

 

 

 

Maandelijkse activiteiten 

1e dinsdag van de maand bingo 

Aanvang 14.00 uur 

Kaarten € 3,50, 6 rondes exclusief loterij 

ronde 

 

Elke 2e woensdag van de maand 

(uitgezonderd juli/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 – 521 68 93 

E: info@de-blaker.nl 

Facebook: de blaker breda 

A C T I V I T E I T E N  D E  B L A K E R ,  G R A A F  H E N D R I K  I I I  P L E I N  1 2 8  

M I J N  M E N I N G :  P A R K E E R B E L E I D  V O O R   

W E R K N E M E R S  V A N  D E  B I N N E N S T A D  

Paul de Kort 
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I N  H E T  V A N  S O N S B E E C K P A R K  H E B B E N   

D E  B O M E N  V E R S T O P T E  B L A D E R E N  

 

Kijk maar eens goed naar de bomen als 

je weer door het Van Sonsbeeckpark 

loopt. En geniet van het ontluiken van 

het groen zodra het wat warmer wordt. 

De paardenkastanje, berk en beuk krij-

gen als eerste blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We onderhouden als bewoners rond het 

Van Sonsbeeckpark samen het groen. 

Snoeien, kanten afsteken, vuil opruimen. 

Onder leiding van een hovenier. 

Wil je ook een keer meehelpen? Sluit je 

aan op een van de zaterdagen. 

We starten om 9 uur en werken tot 12 

uur. 

Tussendoor pauze met koffie, thee met 

wat lekkers en limonade voor de kin-

deren. 

Ook voor kinderen die met ouders mee-

komen is er altijd wat te doen. 

Wat later aanhaken of eerder stoppen is 

geen probleem. 

 

Aankomende parkochtenden in 2023: 

Zaterdag 15 april  

Zaterdag 3 juni 

Zaterdag 1 juli 

Zaterdag 2 september 

Zaterdag 7 oktober 

 

Kijk op onze website sonsbeeckpark.nl 

of scan de QR-code. 

 

Om klaar te zijn voor het voorjaar ma-

ken de bomen vóór het vallen van de 

bladeren al nieuwe knoppen aan. In die 

knoppen zitten volledige boombladeren 

en bloemen, heel precies opgevouwen 

en met net genoeg water om te overle-

ven. De schubben aan de buitenkant van 

de knop voorkomen dat dit laatste beet-

je vocht verdampt of bevriest. 

Zodra de sapstroom aan het einde van 

de winter weer op gang komt, vloeit het 

water ook naar de ingepakte bladeren. 

De knop begint op te zwellen, verliest 

zijn schubben en de eerste bladeren 

ontluiken. 

De krokussen steken als eerste hun kop-

jes op. De bomen zijn nog kaal. ’s Och-

tends zijn de daken regelmatig wit. Maar 

als je goed kijkt, zie je in de bomen toch 

dat er straks weer bladeren komen. 

 

Bomen laten hun bladeren in de herfst 

vallen zodat ze geen water hoeven op te 

pompen in de winter. Via de bladeren 

verdampt er water, dus zonder hun blad 

hoeven ze geen water aan te vullen. En 

zo kan de vrieskou de boom niet aan-

tasten. Ze gaan dus echt in een winter-

slaap! 

 

 

Ingrid Renirie  

Foto’s: Luuk Koenen 

about:blank
about:blank
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Om de kwaliteit van fysiotherapie in de 

toekomst zoveel mogelijk te kunnen 

waarborgen is het van belang om speci-

alistische kennis onder te brengen op 

een plek. Daarnaast is er een samenwer-

king gestart met Fysio Echo Centrum 

Breda. Hier wordt kennis en specialisme 

rondom spier- en pees problematieken 

samengevoegd, zowel met de diagnos-

tiek en de behandeling van jouw klacht 

wordt je hier geholpen. Er wordt gebruik 

gemaakt van echografisch onderzoek, 

zodat precies kan worden gezien wat er 

aan de hand is. Hierdoor kunnen de 

juiste behandeltechnieken, shockwave 

of percutane electrolyse, worden toege-

past en naar een passend herstel wor-

den gewerkt. Voor een echo heb je geen 

verwijzing nodig van de huisarts of spe-

cialist, maar kun je altijd terecht. 

 

Heb je vragen of wil je een afspraak 

maken? Je kan Breda West PMC berei-

ken op 076 522 53 78 of stuur een mail-

tje naar contact@bredawest.nl. De an-

dere locaties zijn: 

• Laan van Mertersem 65  

• Flierstraat 51 

• Dr Struyckenplein 63 

• Verbeetenstraat 8  

Sinds 2018 is Bekken- en rugcentrum 

Badstraat een begrip geweest in de re-

gio Breda. Per 1 april zal Bekken- en 

rugcentrum Badstraat zich verplaatsen 

naar de Laan van Mertersem, in het 

pand van Breda West Paramedisch Cen-

trum. Daar zullen alle bekende (bekken)

fysiotherapeuten jou graag verder hel-

pen. 

 

De reden waarom deze praktijk gaat 

verhuizen, is omdat er in de toekomst 

nog vaker gebruik gemaakt gaat worden 

van een multidisciplinaire samenwerking 

en aanpak. Hierdoor kunnen de thera-

peuten je nog beter helpen en behande-

len, omdat ze hun kennis en specialisme 

beter kunnen bundelen. Zo blijven de 

locaties overzichtelijk, voor de bezoe-

kers en fysiotherapeuten. De locatie van 

Breda West Paramedisch Centrum op de 

Laan van Mertersem heeft 8 ruime be-

handelkamers, een grote oefenzaal en 

kun je, in tegenstelling tot in de Bad-

straat, gratis parkeren en is er altijd 

recht voor de deur plaats. Wanneer je 

niet in staat bent om naar de praktijk te 

komen, kan je op verwijzing van de 

huisarts, ook aan huis worden behan-

deld.  

 

B E K K E N -  E N  R U G C E N T R U M  

B A D S T R A A T  V E R H U I S T  N A  5  J A A R  

 

mailto:contact@bredawest.nl


 

 

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

 

P a g i n a  3 1  



 

 


