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Werk aan het water

Carnaval in 
Giegeldonk
Een fotocollage van de  
leutdagen met  
tevens het motto voor  
het volgend jaar.

In onze rubriek Sportclub in 
de schijnwerpers deze keer:
Badmintonvereniging  
Woodpecker.

Het vaste stekkie voor 
ouderen verdwijnt uit  
de wijk.

Winkelcentrum De Donk 
wordt de laatste jaren 
opgeschrikt door een reeks 
van inbraken, bekladdingen, 
ingegooide ramen, 
rondzwervend afval en 
overlast van hangjongeren.

Werk aan de 
winkel

Steunpunt 
Katerberg sluit 
de deuren 
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Deze keer is de Kievitsloop van het Waterschap aan de beurt voor een 
grondig opschonen en opknappen. 

Meer op pagina 7

BV Woodpecker  
organiseert 
Badmintontoernooi

Foto: Peter van Kakerken
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Door Jeroen Thoolen

Ook Winkelcentrum De Berg in wijk-
deel Kesteren ging jaren gebukt on-
der opkomende verloedering. Sinds 
afgelopen zomer zijn de winkeliers 
op winkelcentrum De Berg in wijk-
deel Kesteren weer trots op hun 
‘plein’. Dankzij een actieve winke-
liersvereniging, de Kamer van Koop-
handel en het ministerie van Justi-
tie werd het Keurmerk Veilig On-
dernemen in de wacht gesleept.  
Winkeliers en klanten voelen zich nu 
een stuk veiliger door het verwijde-
ren van bekladdingen, het aanbren-
gen van extra verlichting, intensiever 
groenonderhoud en schoonmaak.

Architectuur
Natuurlijk kan geleerd worden van 
het succes op De Berg, maar er zijn 
aanzienlijke verschillen tussen de si-
tuatie op De Berg en De Donk. De ar-
chitecten die de Apenrots, zoals win-
kel- en woongebied De Donk in de 
volksmond heet, ontwierpen, heb-

Werk aan de winkel!
Winkelcentrum De Donk wordt de laatste jaren opgeschrikt 
door een reeks van inbraken, bekladdingen, ingegooide 
ramen, rondzwervend afval en overlast van hangjongeren. 
Vorig jaar zomer werd makelaar Nieuwkoop ernstig gedu-
peerd na brandstichting. Gemeente, winkeliers, brandweer 
en politie slaan nu de handen ineen om de overlast te lijf te 
gaan.

HB Kort 

Het HBN zoekt een 
nieuwe collega voor 
de eindredactie
Daarom herhalen we nog eens: kom erbij en help de eindredactie met 
het verder uitbouwen van het HBN. Nog even een paar punten, die je 
als teamlid van pas komen: je woont in de Haagse Beemden, je bent 
echt goed in de Nederlandse taal én met de computer en last but not 
least, je hebt een aantal vrije uurtjes per maand. Vind je het leuk om 
de diverse rubrieken, bijvoorbeeld op sportgebied, sociaal terrein of 
op ander gebied, pasklaar voor de opmaak te controleren? Klim dan in 
de pen, bel of E-mail naar onderstaand adres en je hoort snel van ons. 
 
Secretariaat HBN, t.a.v. dhr. J. Leeser, Tweeschaar 81, 4822 AS Breda 
Tel. 5422278 E-mail: j.leeser@planet.nl

ben bij hun werk geen rekening ge-
houden met de overlast die nu, am-
per twintig jaar later, zo’n grote rol in 
de omgeving van De Donk zou spe-
len. Door de vele smalle, slecht ver-
lichte gangetjes is het eenvoudig om 
ongezien overlast te veroorzaken.  
Toch is het niet onmogelijk het vei-
ligheidsgevoel terug op het plein te 
krijgen. “Een groot hek om het win-
kelcentrum zou een goede oplossing 
zijn, maar dat stuit op brandtechni-
sche bezwaren”, aldus Bert ’t Hoen, 
gevestigd met Bert Hairstyling op De 
Donk. Een goed alternatief is goede, 
felle verlichting. Daarnaast wordt na-

gedacht over de herinrichting van de 
parkeerplaatsen en het opzetten van 
een beveiligingsdienst of het inhuren 
daarvan. Vorig jaar werden enkele 
zaken opgelost dankzij de camerabe-
veiliging van Super De Boer. In febru-
ari werd een inbreker aangehouden 
na een snelkraak bij Super De Boer 
en zelfs de brandstichting bij make-
laar Nieuwkoop is vastgelegd door 
deze camera. Camerabeveiliging is 
een effectieve manier gebleken om 
daders op te sporen en wellicht gaat 
er een preventieve werking van uit 
door ze op strategische plaatsen in 
het winkelbeeld op te nemen. Dat 

heeft echter om privacyredenen niet 
de voorkeur.

Keurmerk Veilig Ondernemen
In navolging van het succes op Win-
kelcentrum De Berg gaat ook De Donk 
een project starten om het veiligheids-
gevoel terug op het plein te krijgen. 
Daarbij een mooie poging het Keur-
merk Veilig Ondernemen in de wacht 
te slepen. Het is wel duidelijk dat er iets 
moet gebeuren en “de neuzen staan al 
in de goede richting”. Binnenkort zul-
len de verschillende belanghebbenden 
met de gemeente om de tafel gaan 
om een plan vast te stellen. 

De Donk: vernielingen  Foto: Jeroen Thoolen

Jeugddisco

Zaterdag 5 Maart houden we voor 
de 14e keer een disco voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar.in het Scou-
tinggebouw aan de Somerweide 
24. Zaal open: 18.45 uur, disco 
tot 21.00 uur. Voldoende ervaren 
begeleiding staat garant voor een 
gezellige en muzikale avond. De 
intree is € 1,50, consumpties maxi-
maal € 0,50. De kinderen mogen 
pas om 21.00 uur naar buiten, of 
als de ouders,verzorgers ze eer-
der komen halen. Voor meer info:  
C Verschuren, tel: 5418264

Powerwalking 
voor dames

In februari kunnen nieuwe leden 
zich aanmelden voor de maandag-
middag van 13.30.uur tot 14.45.
uur en zaterdagmorgen van 09.30.
uur tot 11.00.uur. Verzamel/start-
punt is bij school ‘Kievitsloop’.  
De training wordt gegeven door 
Cock van Blerck, gediplomeerd 
atletiektrainer-sportmasseur.en 
Anita van Blerck, gediplomeerd 
trainster. Powerwalking is geen 
hardlopen,maar een versnelde 
wandelpas,en is goed voor ieder-
een.De training wordt afgewis-
seld met lenigheids- en spiervers-
terkende oefeningen. Opgeven bij 
Anita van Blerck, tel: 5414007 of 
bij Cock van Blerck,. tel: 5415552.

Rommelmarkt

Op 13 Maart organiseert Scouting 
Haagse Beemden een rommel-
markt. Inschrijven kan vanaf nu. 
De regels zijn simpel: U huurt een 
ruimte om te verkopen en de in-
komsten zijn voor de verkoper. De 
intree is € 1,- per bezoeker. Huur-
prijzen:
• Per tafel 150 x 75 cm   €7,50
• Per tafel 200 x 80 cm   €10,00
• Per tafel 200 x 100 cm  €12,50
• Grondplaatsen per plaats €5,-
Locatie: Somerweide 24, tijd 
10.00-16.00 uur. Meer info: Cees 
Verschuren, tel: 5418264, na 20.30 
uur.Of mail: cvver@wanadoo.nl

Speelgoedbeurs

Zaterdag 16 april organiseert de 
protestantse kerk in de Haagse 
Beemden een speelgoed- en kin-
derboekenbeurs ten bate van de 
straatkinderen in Kampala, Oe-
ganda in het kader van de ontwik-
kelingsprojecten van de kerk. Dit 
voorjaar staan de activiteiten van 
de stichting KAYDA centraal, een 
organisatie die zich inzet voor het 
welzijn van kinderen in de slop-
penwijken van Kampala. De KAY-
DA beheert daar een gebouwtje 
met slaapkamers, een klaslokaal, 
een naailokaal en een kantoortje 
met als doel de kinderen daar van 
de straat te houden.
De ZWO-groep van de protes-
tantse kerk roept u daarom op 
om nog bruikbaar speelgoed, 
puzzels en kinderboeken op za-
terdag 12 maart tussen 10 en 12 
uur in te leveren bij de Lucaskerk 
aan de Tweeschaar 125. Dit speel-
goed zal worden verkocht op za-
terdag 16 april tussen 10 en 15 
uur, waarbij de opbrengst geheel 
ten bate komt van de KAYDA.  
Informatie: mevrouw Westerhout, 
tel. 5439302.

Bedankt al haar medewerkers, alle vrijwilligers in de diverse loca-
ties, alle optochtdeelnemers, kapellen, donateurs, verleners van 
hand- en spandiensten, medewerkers aan de Bonte Bimde Avond en 
Bonte Senioren Middag, maar vooral alle bezoekers van de optocht 
en de diverse locaties waar Carnaval is gevierd. Zonder publiek zijn 
wij nergens, zonder u geen Carnaval. Volgend jaar gaan wij verder 
onder het motto ‘Eddem deur ?’

CARNAVALSSTICHTING  
GIEGELDONK

Fotografie: Marian Engel, Peter van Kakerken, Lars Scheve 

Carnaval in Giegeldonk
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Desertie
Je kon er donder op zeggen, 
Jacques Niederer heeft zijn werk 
half af en poetst dan de plaat. De 
plaatselijke politici zijn, een enkeling 
uitgezonderd, vol lof over hem. Leuk 
voor hem, een pracht kans en ga zo 
maar door. Nu heb ik altijd van mijn ouders geleerd om 
mijn werk af te maken en de rommel op te ruimen. Niet 
echter onze Jacques, die laat de rotzooi achter zich. 
Ellebogen uitzetten en klimmen maar, maakt niet uit 
over welke rug. Hoe dan ook, de stad wordt er niet beter 
van.

De suikerfabriek
Na heel veel jaren valt ook het doek voor ‘De Suiker’. Geen weeë pee-
enlucht meer, geen modder meer op de omringende wegen. Nu krijgt 
de gemeente weer een mooi stuk de ruimte denk je dan. Helaas, zie 
de aanhef van deze column, er is geen geld meer om het terrein aan 
te kopen! Nu maar een vinger in de pap proberen te houden via een 
‘voorbereidingsbesluit’. Misschien dat de projectontwikkelaars nu iets 
minder snel als gieren op het aas zullen neerduiken, maar ik heb zo 
mijn twijfels.

Wietplantages
Er blijken heel wat manieren te zijn om tegen de lamp te lopen. Het 
stinkt, of je wacht maar op de klap (explosie Weidehek) of het water 
van de plantage loopt het huis van de buren binnen (Arenberglaan). 
Eén ding staat vast, uw energierekening is zo’n vijfentwintig euro ho-
ger dan nodig.

Rustig slapen
Maar beste mensen, er gloort hoop! De politie gaat aan wijkobserva-
tie doen. Als u laat bezoek van buiten de stad krijgt, wordt dat gescha-
duwd. Komt uw vriend om met een klusje te helpen? Hij moet wel aan-
tonen, dat zijn gereedschap niet bedoeld is om in te breken! En een 
hamer en breekijzer zijn dan al helemaal verdacht!

CDA en de 30 km-zones
Wat vrijwel iedereen al lang wist, daagt nu ook bij het CDA. Jan Adri-
aansen geeft het toe, de 30 km-zones helpen niet, het zijn ineffec-
tieve maatregelen. Of we nu geld in het water gooien of er verkeers-
drempels van aanleggen, weggegooid is het. Maar onze nieuwe burge-
meester heeft het ontzettend druk, zo druk dat hij maar één keer per 
week tijd heeft om zich te scheren.

Griffel

HBN zoekt nieuwe voorzitter!
Het Haagse Beemden Nieuws is op zoek naar een nieuwe voorzit-
ter, M/V. Wij zullen graag iemand met ervaring in vrijwilligerswerk, 
die leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden 
bezit, kortom een ambassadeur met visie, verwelkomen. Van-
zelfsprekend woont hij/zij in de Haagse Beemden en heeft goede 
contacten op tal van terreinen in Breda.

U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat: 
de Heer J. Leeser, Tweeschaar 81, 4822 AS, Breda. tel 5422278,  
E-mailadres: j.leeser@planet.nl

Door Nelleke van der Zee

Regina Martens werkt al negen jaar 
als beheerder op het Steunpunt Ka-
terberg aan de Alexberg. Voorheen 
werkte zij op de Katerdonk. Wegens 
reorganisatie is dat steunpunt ook 
dicht gegaan. Nog enkele maanden 
kunnen de bewoners en ouderen uit 
de wijk Kesteren/Muizenberg genie-
ten van de activiteiten in Steunpunt 
Katerberg. Op 1 juli 2005 gaan de 
deuren definitief dicht. “De aanlei-
ding is een wijziging in het beleid,” 
vertelt districtscoördinator Liesbeth 
Smedinga van Stichting Ouderen-
werk Breda (SOB).

Kwetsbare ouderen
Sinds 2000 heeft de stichting het be-
leid aangepast en richt zich meer op 
het ondersteunen van de ouderen in 
een kwetsbare positie. Onderzoek 
heeft uitgewezen, dat er in de wijk 
Kesteren/Muizenberg relatief weinig 
kwetsbare ouderen wonen. Om een 
optimale dienstverlening te kunnen 
geven, moesten er op beleidsniveau 

Katerberg sluit de deuren
Jarenlang was het een vast stekkie voor de ouderen uit de 
wijk. Hier konden zij ongedwongen van gedachten wisselen 
en aan activiteiten deelnemen. Op 1 juli 2005 valt het doek. 
Te weinig belangstelling en relatief weinig risico ouderen 
(75+) heeft de Stichting Ouderenwerk Breda doen besluiten 
het steunpunt niet langer open te houden. Wat er voor in de 
plaats komt, daar wil de verhuurder Wonen Breburg op dit 
moment nog geen uitsluitsel over geven.

drastische wijzigingen plaatsvinden. 
Zo werd er bezuinigd op staffuncties, 
de klussendienst verdween en apar-
te accommodaties voor ouderen, 
waar te weinig risico ouderen wo-
nen, moesten verdwijnen. Zo hield 
de stichting meer financiële ruimte 
over en kan de SOB op meer centrale 
plaatsen in de stad zorgkruispunten 
creëren van waaruit adequate hulp 
geboden kan worden.

Enquête
In september vorig jaar had de SOB 
de mededeling gedaan over het slui-
ten van het steunpunt. Onder de be-
zoekers van de activiteiten is een en-
quête gehouden. Daaruit bleek al 
dat 70% van de bezoekers uit ande-
re delen van de wijk kwamen. Me-
vrouw Voeten vertegenwoordigt de 
bewonersbelangen. Ze zegt dat het 
wel jammer is dat het steunpunt 
dicht gaat, maar ziet ook in dat het 
weinig zin heeft om het steunpunt 
open te houden bij zo weinig belang-
stelling. Ruggespraak met de voorzit-
ter van BC de Loper heeft voor een 

uitwijk mogelijkheid van de activi-
teiten in het buurtcentrum gezorgd. 
Omdat er in de wijk Kesteren/Mui-
zenberg ook andere sociale voor-
zieningen zitten, zoals: de W-groep 
Haagse Beemden, een wijkpost voor 
maatschappelijk werk/bureau Soci-
aal Raadslieden, een wijkpost van 
Vertizontaal en buurtcentrum de Lo-
per, zijn er genoeg uitwijk mogelijk-
heden voor sociale contacten.

Begeleiding
De SOB gaat ook een traject starten 
waarin ouderen uit deze wijk bege-
leid worden in het oriënteren in de 
buurt naar andere activiteiten ruim-
te. Er is ook een werkgroep inge-
steld, die zich bezig gaat houden met 
het bekijken van alle knelpunten en 
wensen van de bezoekers. De vaste 
inloopochtenden kunnen ook in BC 
de Loper gaan plaatsvinden. Zo zal 
er een aantal activiteiten overgaan 
naar het nieuwe Zorgkruispunt Hek-
senwiel. Regina gaat daar samen met 
Annelies het beheer voeren. De be-
woners van het wooncomplex Ber-
telsberg weten ook dat zij daar te-
lefonisch te bereiken is. “Als er hulp 
nodig is, ben ik er binnen vijf minu-
ten,” aldus Regina. “Het belangrijk-
ste is, dat de bezoekers zelf kunnen 
kiezen waar zij hun activiteiten voort-
zetten.” Op het nieuwe Zorgkruis-
punt Heksenwiel is vierentwintig uur 
per dag een zorgteam beschikbaar. 
Na een verbouwing zal dat uiteinde-
lijk de belangrijke ader voor de oude-
ren uit de Haagse Beemden worden. 
Meer info: Stichting Ouderenwerk 
Breda tel. 5251500.

Door Margreet Schroevers

Het begin
Nu 24 jaar geleden is de vereniging 
opgericht vanuit een vriendenclub. 
De naam was gemakkelijk gevon-
den; de toenmalige sponsor was 
cafetaria Woodpecker. Bij de op-
richting telde de vereniging zestien 
leden, inmiddels is het ledenaantal 
uitgegroeid tot negentig senioren en 
met zo’n vijftig jeugdleden mogen 
ze zich één van de grootste badmin-
tonverenigingen voor de jeugd in de 
omgeving van Breda noemen. 
De vereniging heeft tegenwoordig 
elke donderdagavond van 18.00-
23.00 uur de Sporthal Haagse 
Beemden tot haar beschikking. Dit 
is niet altijd zo geweest; ooit train-
den ze nog in een WDS ballon, een 
soort opgeblazen tent waar op de 
grond een hard soort tapijt lag dat 
de oudere leden zich nog goed her-
inneren, omdat je er bij een val niet 
zonder schaafwonden vanaf kwam! 
Later werd in het gemeentelijke 

sportcentrum De Scharen getraind 
en sinds 1989 zijn de activiteiten 
verplaatst naar de huidige locatie. 

De jeugd
Tien jaar geleden werd een aparte 
jeugdafdeling opgericht met zes 
kinderen. Omdat de sporthal toen 
zo vroeg nog niet beschikbaar was, 
is het trainen destijds begonnen 
in de Raaimoeren. Zodra de zaal 
wel vroeg beschikbaar was, is de 
jeugdafdeling hier ook gaan trai-
nen. Het voordeel hiervan is dat de 
doorstroom binnen de vereniging 
bevorderd wordt, omdat jeugdle-
den spelenderwijs eens mee kunnen 
trainen met de senioren. 
De donderdagavond wordt om 
18.00 uur gestart met de jongste 
groep spelers, kinderen tussen de 8 
en 12 jaar oud. Zij trainen tot 19.15 
uur en worden dan gevolgd door de 
jeugdleden van 13 tot 17 jaar. Vanaf 
20.30 uur is de zaal in gebruik door 
de senioren. De senioren spelen 
op woensdagavond competitie in 

het Racketcentrum Breda. Voor die 
jeugdleden die meer kunnen en wil-
len, wordt er in het district Breda 
elke zaterdagmorgen een extra trai-
ning gegeven, gevolgd door compe-
titiewedstrijden. De jeugdafdeling 
telt nu vijf jeugdcompetitieteams en 
elk team bestaat uit vier of vijf per-
sonen. Hiermee kan deelgenomen 
worden aan de enkel-, dubbel- en 
mixcompetitie. Competitie is niet 
verplicht, je mag ook alleen recrea-
tief badmintonnen.
Woodpecker is aangesloten bij 
Sportpunt Breda. Zij verzorgt elk 

voorjaar en najaar een actie onder 
basisscholen, zodat kinderen zich 
kunnen inschrijven bij een sport-
vereniging voor zes weken ter ken-
nismaking. Zo kunnen de kinderen 
kijken of ze de sport leuk vinden. 
Ze hebben bij Woodpecker dan nog 
geen eigen racket nodig, de ver-
eniging heeft hiervoor leenrackets. 
Naast deze actie bestaat voor zowel 
de jeugd als de senioren altijd de 
mogelijkheid om vrijblijvend twee 
keer mee te trainen op donderdag-
avond. Ook dan kan er gebruik ge-
maakt worden van een leenracket 

en heb je naast je goede zin alleen 
zaalsportschoenen nodig.

Gezelligheid
Bij Woodpecker staat plezier en ge-
zelligheid voorop. Natuurlijk is het 
bij de training wel de bedoeling dat 
je de spelregels en wat basistechniek 
leert. Dat de vereniging verder voor-
al om plezier draait, blijkt uit het feit 
dat er een grote groep vrijwilligers 
actief is. Aangezien de meeste vrij-
willigers actief zijn in de feestcom-
missie, is het nooit een probleem 
om iets leuks te organiseren.
Voor degenen die nog twijfelen 
of ze willen badmintonnen, is het 
misschien belangrijk om te weten 
dat badminton zeker niet duur is. 
Jeugdleden betalen per kwartaal 
€ 22,50. Dit is inclusief trainen en 
competitie. De senioren betalen  
€ 25,00 per kwartaal. De vereniging 
stelt shuttles beschikbaar. Als je echt 
lid wordt, dien je wel je eigen racket 
en zaalsportschoenen aan te schaf-
fen. Verder wordt badminton nooit 
afgelast, omdat het niet afhankelijk 
is van de weergoden!
Meer informatie is te vinden op de 
website van de vereniging, www.
bcwoodpecker.nl

Badmintonvereniging Woodpecker organiseert Woodpeckertoernooi

Foto: Peter van KakerkenOefening baart kunst

Op 27 februari organiseert badmintonvereniging Wood-
pecker voor de dertiende keer het jaarlijkse Woodpec-
kertoernooi. Op 6 maart volgt de jeugdvariant en beide 
toernooien worden gehouden in het racketcentrum 
Breda. Het toernooi mag zich onder de badmintonners al 
behoorlijk ‘beroemd’ noemen en trekt spelers vanuit de 
hele regio. Een mooie gelegenheid om deze vereniging uit 
de Haagse Beemden eens in de schijnwerpers te zetten.

Nog één keer Foto:Lars Scheve
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Ouder 
worden 
gaat 
vanzelf!
Als ik om me heen kijk, 
zijn we hier in de Haagse 
Beemden ook aardig aan 
het vergrijzen.

Ik mag zo nu en dan eens graag 
rustig in een cafeetje gaan zit-
ten en niets anders doen, dan 
mensen kijken. Wat zijn ze soms 
mooi. Er zijn ook minder mooie 
exemplaren, maar toch heeft ie-
dereen gewoon iets. Soms zie je 
aan de uitdrukking in hun ogen 
een levensverhaal wat voor ve-
len niet over hoeft. Maar wat 
zou men doen, als het wel over 
gedaan kon worden? Zouden ze 
tegen dezelfde man of vrouw 
weer: “Ja, ik wil” zeggen? Zou-
den ze weer dezelfde baan ne-
men? En toch ook weer kinde-
ren?

Hoe vaak hoor je niet, dat men 
zegt: “Als ik het toch allemaal 
van tevoren geweten had.” Uit 
eigen ervaring spreek ik als ik 
zeg, dat er ook mensen zijn, die 
veel ellende keer op keer weer 
naar zich toetrekken. Ook al zijn 
ze verschillende keren gewaar-
schuwd, prompt flikken ze het 
om in dezelfde ellende terecht 
te komen. Het meest beroerde 
is, dat ze dan nog rond gaan 
vertellen, dat ze er zelf niets aan 
konden doen! Nou, a me hoe-
la!

Natuurlijk zijn er dan ook de 
goedbedoelde instanties die 
zich om ‘het geval’ gaan be-
kommeren. Het zijn geweldi-
ge mensen die dit werk doen, 
maar wat schiet ‘het geval’ er-
mee op om tien of wel twintig 
keer te horen te krijgen dat ze 
het toch weer wel goed doen! 
Zou het eens geen tijd worden, 
dat al deze zemelaars eens wak-
ker geschud worden? En dat ze 
‘de gevallen’ eens een trap on-
der hun kont geven en zeggen: 
“Klojo, maak verdorie wat van 
je leven. Het leven is het kost-
baarste wat je hebt. Laat zien 
dat ook jij het kunt. En ben je dit 
van plan te doen, doe het dan 
snel, want de tijd is sneller dan 
je denkt.” En geloof me, het is 
zo de moeite waard!

Lieke

Hoe kopij inleveren? 
 

voor het  
Haagse Beemden nieuws 

 
Stuur uw geschreven bericht in Word 

naar hbnieuws@westbrabant.net

Oproep 
activiteitenkalender

Wij zijn van plan om een activiteitenkalender te gaan 
publiceren. We nodigen alle belanghebbenden uit om 
evenementen aan ons door te geven. U kunt hierbij bij-
voorbeeld denken aan: toernooien, demonstraties of een 
rommelmarkt. De volgende gegevens hebben wij nodig: 

Naam van uw instelling/vereniging 
Datum/plaats/tijdstip
Activiteit met korte uitleg/toelichting

U kunt de geplande activiteit maximaal drie maanden van tevoren bij 
ons aanleveren. Voor de deadlines verwijzen we u naar de publicatie in 
de krant. Uw tekst kunt u zenden naar hbnieuws@westbrabant.net. 
Hier kunt u ook terecht met vragen of opmerkingen.

Om iedereen ervan te overtuigen 
dat de velden in die periode niet ge-
bruikt mogen worden is de voorlich-
tingscampagne ‘Even niet trappen… 
het gras groeit’ gestart. Behalve dat 
op vele manieren wordt geprobeerd 
de spelende jeugd en hun ouders te 
informeren, wordt er ook naar alter-
natieve speelplaatsen en activiteiten 
gezocht. De gemeente Breda werkt 
in deze campagne samen met de 
wijkraad (Bekom) en jongerenstich-
ting Focus. 

Alternatieve speelvelden en 
activiteiten
Sportverenigingen, scouting, buurt-
huizen en jongerencentra binnen de 
Haagse Beemden zijn opgeroepen 
een bijdrage te leveren door (extra) 
activiteiten aan bieden of hun ac-
commodatie beschikbaar te stellen. 
Een aantal organisaties heeft daar al 
gehoor aan gegeven. In de periode 
dat de velden niet beschikbaar zijn zal 
Focus op verschillende locaties activi-
teiten gaan organiseren. Zodra het 
programma met alternatieve speel-
velden en activiteiten is vastgesteld 
zal dit onder andere via de websites 
van de wijkraad (www.haagsebeem-
den.nl) en Focus (www.focuscrew.nl) 
worden gepresenteerd.

Voorlichting op basisscholen
Ook de basisscholen zullen in deze 
voorlichtingscampagne betrok-
ken worden. Wellicht dat u binnen-
kort in een nieuwsbrief aan ouders 
een stukje treft waarin zowel de op 
te knappen velden als de alternatie-
ve speelplekken in de buurt van de 
school zijn aangegeven. Verder zijn 
er plannen om de basisschoolleerlin-
gen via school op verschillende ma-
nieren te benaderen; voor de jong-
ste leerlingen wordt gedacht aan een 
kleurwedstrijd en voor de hoogste 
groepen van de basisschool zijn er 
plannen voor een rapworkshop met 
aansluitend een rapwedstrijd en een 
competitie ‘Wie maakt het mooi-

Even niet trappen…  
het gras groeit!
Veel kinderen kijken reikhalzend uit naar de lente om weer 
lekker met vriendjes en vriendinnetjes te gaan voetballen 
op de trapveldjes. Komend voorjaar zullen echter de meeste 
trapveldjes in de Haagse Beemden een opknapbeurt krijgen. 
Dat is hard nodig want door het intensieve gebruik van de 
afgelopen jaren vertonen de meeste veldjes ernstige vormen 
van slijtage en behalve dat het niet fijn speelt, verhoogt een 
slechte ondergrond het blessurerisico. De velden worden in 
maart 2005 door dienst Stadsbeheer van de gemeente Breda 
geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Om de velden de kans te 
geven goed te herstellen, is het gedurende acht weken na het 
inzaaien niet toegestaan de velden te betreden. 

ste of meest originele verslag over 
de ontwikkelingen van (één van) de 
trapveldjes?’ Tijdens een feestelijke 
her-ingebruikname van de velden 
zullen dan de winnaars van de ver-
schillende wedstrijden bekend wor-
den gemaakt.

Doel campagne
Het doel van de publiciteitscampag-
ne is tweeledig; enerzijds willen we 
door de gebruikers en hun ouders 
zo goed mogelijk te informeren be-
reiken, dat de velden goed kunnen 
herstellen. Anderzijds willen we, na-
drukkelijk met de hulp van de diverse 
wijkorganisaties, een uitdagend pro-
gramma met alternatieven bieden, 
zodat de kinderen na afloop van de 
renovatieperiode kunnen zeggen dat 
het eigenlijk best een beetje jammer 
was dat het gras zo snel groeide…  

Voor meer informatie en uw sugges-
ties kunt u contact opnemen met 
Mirjam van de Wijgert, communica-
tieadviseur dienst Stadsbeheer van 
de gemeente Breda tel. 5294840 of 
met de Bekom-commissie ‘Renova-
tie trapveldjes’ bereikbaar via E-mail:  
trapveldjes@haagsebeemden.nl

Op zaterdag 19 maart a.s. zal van 
10.00 tot 13.00 uur in Openbare 
Basisschool de Wildert de inmiddels 
bekende kinderkleding- en speelgoed-
beurs gehouden worden. Tussen 10.00 
en 11.00 uur wordt er gewerkt met 
volgnummers, deze worden vanaf half 
tien uitgegeven op het schoolplein. 
Vanaf 11.00 uur is de toegang vrij en 
staat de deur voor iedereen open. 
Dan zijn er nog ruim 8000 schone 
en in voortreffelijke staat verkerende 
kledingstukken van maat 86 t/m 188 
aanwezig, geselecteerd op maat en 
kleur. Ook hebben wij weer een ruim 
assortiment aan speelgoed. (I.v.m. de 
brandveiligheid worden er geen bug-
gy’s en kinderwagens toegelaten.) 
Graag tot ziens op onze beurs. Voor 
nadere informatie: www.obswildert.nl 
of bel 5423837 of 5421832.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs

Door Aad Robeerst

Het werk is noodzakelijk om over-
stroming bij hevig regenval te voor-
komen. Door afgevallen blad is de 
diepte van de waterlopen onvol-
doende om een plotselinge grote 
waterhoeveelheid af te voeren naar 
de Mark. Nadat delen van de Kie-
vitsloop zijn afgedamd, zijn die eerst 
leeggevist. De gevangen vissen zijn 
weer op een andere plaats uitgezet. 
Daarna worden de afgedamde delen 
leeggepompt. De op sommige plaat-
sen aanwezige beschoeiing van ge-
impregneerde palen wordt verwij-
derd en de walkanten worden glooi-
end gemaakt. Dit is beter voor de 
(water)dieren en zo kunnen er ook 
gemakkelijker rietpollen ontstaan. 

Werk aan het water

Het is weer zover, het waterschap is 
voor de derde keer bezig om een deel 
van de waterpartijen in onze wijk te 
schonen en op te knappen. Deze keer is 
de Kievitsloop aan de beurt.

Na het uitbaggeren van de bodem is 
er weer voldoende afvoercapaciteit 
van het hemelwater. Bijkomend ef-
fect is de gelegenheid om alle vreem-
de rotzooi te verwijderen. Er zullen 
wel weer de nodige fietsen en win-
kelwagentjes boven water komen.

Particulieren 
Anders dan de eerste keren zijn er 
nu, voor zover wij kunnen constate-
ren, geen particuliere tuinen die aan 
het water grenzen. Voor de werklie-
den zijn de walkanten nu heel ge-
makkelijk te bereiken. Op enkele 
plaatsen worden steigers gebouwd 
om het toekomstige onderhoud te 
vergemakkelijken. 

Door Esmée de Meulder

“Na een week van keihard trainen, 
wel drie uur per dag, gaan we toch 
wel wat gespannen naar de Neder-
landse Kampioenschap Twirlen in 
Rotterdam. Ik ben als tiende aan 
de beurt. Voordat ik de vloer op ga, 
neem ik samen met mijn trainster de 
hele routine door. En dan is het mijn 
beurt om de jury te laten zien wat 
ik kan. Het begin van mijn oefening 
gaat heel goed. Ik begin met mijn jas-
je, dit onderdeel gaat tijdens de trai-
ning niet altijd even goed. Soms blijf 
ik hangen en dan zitten de mouwen 
weer binnenstebuiten, zodat ik hem 
niet meer aan kan. Maar nu gaat het 
helemaal goed. Ook alle twirls gaan 
perfect. Ik laat niet één keer mijn ba-
ton vallen. Maar halverwege gaan 
er een paar dingetjes toch niet he-
lemaal zoals het zou moeten. Met 
mijn dansstokje blijf ik aan mijn jasje 
haken en verlies daardoor een beet-
je mijn evenwicht. Maar we kunnen 
toch erg tevreden zijn. Het is de im-
mers de eerste keer dat ik deze show 
doe en heb niet een keer mijn baton 
laten vallen. Volgens mijn moeder 
en mijn trainster, Jolanda de Deugd, 
heb ik een hele goede uitstraling. En 
daar kijkt de jury toch ook naar.”

Majorettetalent zoekt 
sponsors
Esmée de Meulder (12) van dansgroep Expression 
is derde geworden bij het Nederlands Kampioen-
schap Twirlen. En dat betekent dat ze zich nu kan 
gaan voorbereiden op de Europese kampioen-

schappen in Italië. Deze vinden plaats in het weekend van 
8 en 9 oktober 2005. Maar zo’n reis kost natuurlijk wel veel 
geld. Daarom is Esmée op zoek naar sponsors. Hier vertelt ze 
haar eigen verhaal.

Derde plaats
“In mijn divisie zijn we met acht deel-
neemsters en dit zijn zeker niet de 
minsten. Het is daarom heel span-
nend wie er op het podium komt. Tot 
mijn grote verrassing eindig ik op de 
derde plaats. Ik krijg een mooie me-
daille om en voel me heel erg trots! 
Nu begint voor mij het harde werken 
pas echt. In het weekend van 8 en 
9 oktober doe ik mee aan het Euro-
pees kampioenschap twirlen in Italië. 
Deze reis moet ik helemaal zelf be-
talen. Daarom ben ik op zoek naar 
mensen die mij willen sponsoren." 
Wie wil mij helpen? Wilt u deze twirl-
kampioene een steuntje in de rug 
geven? Neem dan contact op met 
Saskia Faes tel. 06 45776775.

Foto: Peter van Kakerken
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 Aika en Arisa

COLOFON

Coördinatie:
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:
Heidi Hoekstra

Medewerkers:
Samuel de Vries (11 jaar)
Michiel Beije (9 Jaar)
Kasper de Vries (11 jaar)
Annelies Ekelmans (7 jaar)

Stripverhaal:
Daniela Derksen (14 jaar)

De boekenwurm van het plein-
tje: Ruth Terwiel

Bijdragen voor deze pagina’s kun 
je sturen naar ons e-mailadres 
hbnieuws@westbrabant.net

Door Ruth Terwiel

Pudding Tarzan 
Ole woonde in Denemarken, 
net als de beroemde sprook-
jesschrijver: Hans Christian An-
dersen. Maar hij is maar 38 
jaar geworden. Gelukkig heeft 
hij wel Pudding Tarzan ge-
schreven (én getekend). Ja, hij 
maakte zelf de tekeningen in 
zijn boek. Het grappige is dat 
hij een tekening bij het verhaal 
maakt en dan schrijft hij bij de 
tekening nog eens extra wat je 

De boekenwurm van het pleintje
Hallo, beste kinderen van de Haagse Beemden! Deze 
keer wil ik het hebben over Pudding Tarzan, de grote 
held van Ole Lund Kirkegaard. Het andere boek dat ik 
sommige kinderen kan aanraden is Achtste-groepers 
huilen niet geschreven door Jacques Vriens.

op de tekening ziet. Zo lijkt het 
net of jij erbij bent terwijl Ole 
zijn verhaal over Pudding Tar-
zan vertelt. Het verhaal gaat 
zo: Pudding Tarzan is een jon-
gen van een jaartje of acht. Hij 
heet eigenlijk Iwan, maar hij 
ziet er een beetje uit als een 
kneus en hij wordt op school 
flink gepest. De naam Pudding 
Tarzan heeft zijn eigen vader 
voor hem verzonnen! En zijn 
moeder weet niet wat ze van 
hem denken moet, dus dat 
schiet ook al niet erg op. Iwan 

is veel te aardig. Hij heeft ge-
woon nooit geleerd van zich af 
te bijten. Hij belandt in de rot-
tigste toestanden en zijn leven 
is dan ook lang niet altijd ge-
makkelijk. Totdat... er een ech-
te toverheks voorbijkomt. Ze 
ziet hem wel zitten en hij mag 
één wens doen. Hij slaapt er 
een nachtje over en dan wenst 
hij... Nee, dat verklap ik niet. 
Dan moet je het boek zelf maar 
lezen. Het is geschikt voor jon-
gens en meisjes van acht of ne-
gen jaar. Pudding Tarzan door 
Ole Lund Kirkegaard, uitgeverij 
Van Goor, ISBN 9000034930, 
€ 13,50.

Achtste-groepers huilen niet 
Meestal verzinnen schrijvers 
veel, ze gebruiken graag hun 
fantasie. Maar in dit geval 
ligt het anders. Toen Jacques 
Vriens nog geen schrijver was 
maar meester van groep acht, 
ging er een meisje dood aan 

leukemie. Kanker is dat. Het 
was een heel aardig en stoer 
en leuk meisje en haar naam 
was Anke. Ze kon heel goed 
voetballen en ze had altijd zin 
in lol. Natuurlijk vond iedereen 
op school het heel erg toen 
Anke doodging. Na een paar 
jaar heeft Jacques Vriens een 
boek geschreven voor haar en 
voor alle andere kinderen met 
leukemie. De hoofdpersoon is 
Akkie. Ze zit in groep acht bij 
juf Ina. Er zijn nogal wat ru-
zietjes tussen de jongens en 
de meisjes, maar toch gaan ze 
daarna altijd wel weer goed 
met elkaar om. Het laatste jaar 
op de basisschool is het jaar 
van de Cito-toets, het school-
kamp en de musical. Akkie 
wil natuurlijk aan al deze din-
gen meedoen, maar dat kan 
niet omdat ze zich vaak veel 
te ziek voelt. Ze moet ook lang 
in het ziekenhuis liggen. De 
groep leeft enorm met haar 

mee. Ze sturen haar tekenin-
gen en brieven. Juf Ina praat 
veel met de kinderen over hoe 
ze zich voelen, hun zorgen en 
verdriet. Toch is het niet alleen 
een droevig boek. Je kunt ook 
echt lachen om de gekke stre-
ken die sommige kinderen uit-
halen. Maar je bent gewaar-
schuwd: het loopt niet goed af 
met Akkie. Er zullen heus wel 
wat traantjes vallen. Toch is het 
mooi. Misschien iets voor een 
spreekbeurt? Achtste-groepers 
huilen niet door J. Vriens, uit-
geverij Van Holkema & Waren-
dorf 1999, ISBN 9026992270,  
€ 11,99. Bekroond door de Ne-
derlandse kinderjury 2000.

De betoverde draak
deel 5

Door Michiel Beije

Maar toen schreeuwde één van de machtige tovenaars: QUQA-
LYOS!!! De draak vloog weg en iedereen zag goed waar ze 
heen gingen, naar Wakstraat 18. Maar wacht, dan zijn het mijn 
buren, gilde een vrouw. Toen zei Jan tegen alle bewoners: “We 
moeten zien binnen te komen in dat huis!” Toen het nacht was 
gingen tien mensen achter de struiken liggen die voor het huis 
(van de gemene tovenaars) stonden. Ze zagen de tovenaars de 
deur uitgaan. Vijf van hen gingen achter de magiërs aan. De an-
dere vijf (Jan, de buurvrouw van de gemene tovenaar en nog 
drie mensen). Ze slopen naar de deur toe, maar toen zei een ap-
paraat wat naast de deur stond: WACHTWOORD! Blieb! Blieb! 
Eeh... buurvrouw, wat zeggen de tovenaars altijd als ze binnen 
komen? OOH!... volgens mij Tjie! Oké!.. Tjie! en de deur ging 
langzaam open. Ondertussen waren de andere vijf de magiërs 
aan het achtervolgen. Ze kwamen in een open plek in het don-
kere bos. Er was een grote vlam in het midden. De gemene to-
venaars zeiden: LUCY QWU!  En onmiddellijk werd de vlam gro-
ter maar de draak die boven hen vloog werd ook telkens groter. 
Bij elke keer dat je ademde werd de draak groter en groter. De 
draak zag er telkens een beetje anders uit... wordt vervolgd...

Door Celina de Hoon

We spelen met z’n allen bij 
het schoolorkest op K.B.S. de 
Werft en verder spelen we nog 
bij Slagwerkgroep en Fanfare 

Muziekfamilie
Hallo allemaal, ik ben Celina de Hoon, 
bijna 10 jaar oud en ik woon samen met 
mijn zusjes Claudia en Cynthia, en papa en 
mama in de Haagse Beemden. Wij maken 
met z’n allen muziek dat is heel gezellig.

St. Fidelis. Met deze slagwerk-
groep hebben wij bij de ope-
ning van de kinderboeken-
week opgetreden bij De Werft 
en de Hoogakker, dat was 
hartstikke gaaf! Alle kinderen 
en juffen en meneren klapten 
en dansten met ons mee. Ook 
hebben we op 13 november 
nog opgetreden bij de woon-
boulevard, het was wel heel 
erg koud. Misschien vind jij het 
ook wel leuk om met ons mee 
te spelen, het is echt heel erg 
leuk. Voor informatie kan je kij-
ken op www.fanfarefidelis.nl
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Tevredenheidsonderzoek. Doet u mee?
De redactie van Haagse Beemden Nieuws bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers 
die de wijk een warm hart toedragen. Met uw wijkkrant willen wij u zo goed en uitgebreid 
mogelijk informeren over het wel en wee in de wijk. Tevens willen wij u een platform 
bieden om hieraan actief deel te nemen. Uw mening is voor ons van grote waarde. 

Vragenlijst
U kunt ons helpen door het beantwoorden van onderstaande vragen. De uitkomst van dit lezersonderzoek verschijnt 
in Haagse Beemden Nieuws 4. Aarzelt u niet deze mini-enquête te voorzien van uw aanvullende opmerkingen. 

1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

® 0-12 jaar 

® 13-20 jaar 

® 21-30 jaar 

® 31-55 jaar 

® 56-70 jaar

® 70 jaar of ouder

2. In welke mate bent u tevreden over de inhoud van Haagse Beemden Nieuws?

® Zeer tevreden 

® Tevreden

® Ontevreden 
® Geen mening

3. Hoe wordt het blad gelezen?

® Het blad wordt ontvangen en direct helemaal doorgelezen 

® Het blad wordt doorgebladerd op zoek naar interessante artikelen

® Het blad belandt op een stapel en wordt later gelezen 
® Anders, namelijk:………………………………………………………

4. Wat is uw eerste indruk bij het doornemen van de krant (er zijn meerdere antwoorden mogelijk):

® Het blad is mooi vormgegeven 
® Het blad is oppervlakkig

®    Het blad is informatief

®    Anders, namelijk:………………………………………………………

5. Wat zou het eerste zijn wat u zou lezen:

® Artikelen van de HBN redacteuren (Griffel, Lieke, etc.) 

® Wie, wat, waar, de politierubriek, HSL-dossier en/of kerkelijke info 

® Hart voor je buurt, bekommeringen 

® Scouting en/of sport

® Beemdenkids

® Knakies

6. Wat zou u zeker niet lezen (er zijn meerdere antwoorden mogelijk):

® Artikelen van de HBN redacteuren (Griffel, Lieke, etc.) 

® Wie, wat, waar, de politierubriek, HSL-dossier en/of kerkelijke info 

® Hart voor je buurt, bekommeringen 

® Scouting en/of sport

® Beemdenkids

® Knakies       

7. Het blad zou volgens u meer aandacht moeten schenken aan (er zijn meerdere antwoorden mogelijk):

® Sport  

® Hobby’s met deskundige toelichting 

® Huis- en tuinonderhoud met deskundige toelichting 

® Auto’s, motoren met deskundige toelichting 

® Plattegrond(en) van de wijk(delen) 

® Meer informatie over sportfaciliteiten, kinderopvang, winkels

8. Zou u er bezwaar tegen hebben als bij vraag 7 genoemde zaken geheel of gedeeltelijk zouden worden ge-
sponsord door bedrijven uit de Haagse Beemden?

® Nee, mits het daadwerkelijk informatieve stukken betreffen en niet louter de commercie dienen  

® Nee, mits deze financiële bijdragen worden gebruikt voor vernieuwing van het blad 

® Ja, ik heb daar bezwaar tegen

9. Bent u bereid om periodiek een redactionele bijdrage aangaande activiteiten in de wijk, uw hobby’s en/of 
sport te leveren?

® Ja, neemt u hierover aub contact met mij op, ik vermeld mijn gegevens bij mijn inzending 

® Nee 

® Nee, want:……………………………………………………… 

10. Hebt u in het algemeen op- of aanmerkingen ter verbetering van de wijkkrant?

………………………………..………………………………..………………………………..………………………..…
……..………………………………..………………………………..………………………………..……………………...
……..………………………………..………………………………..………………………………..…………………… 
……..………………………………..………………………………..………………………………..……………………...

U kunt uw reactie sturen naar Jeroen Thoolen, Arenberglaan 366, 4822 ZS Breda. Dit lezersonderzoek is te-
vens via internet in te vullen op http://www.haagsebeemden.nl/hbn/tevredenheidsonderzoek/tevreden-
heidsonderzoek_HBN.html. Reageren mag anoniem, maar wenst u een reactie en heeft u dit aangegeven bij 
vraag 9 en/of 10, vergeet u dan niet uw adresgegevens mee te sturen! Bedankt voor uw medewerking!

BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE 

BEEMDEN

Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel. 
5410194, bereikbaar op werkdagen van 
09.00-12.00 uur, fax 5426194.
Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, 
Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 5419486.
E-mail: secretariaat@bethlehemparochie.
nl 
Website: www.bethlehemparochie.nl
Pastores: Jan Voeten en Frans Verkleij, 
bereikbaar via het secretariaat.

Overzicht vieringen:

Zondag 20 februari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zaterdag 26 februari
19.00 uur, Bethlehemkerk, experimentele 
viering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 27 februari
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: A. Kamps

Zaterdag 5 maart
19.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 6 maart
09.30 uur, Lucaskerk, oecumenische viering 
met avondmaal
11.00 uur, Bethlehemkerk, oecumenische vie-
ring met avondmaal
voorgangers: W. Bisschop en F. Verkleij

Zondag 13 maart
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 20 maart, Palmzondag
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistievering
11.00 uur, gezinsviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij 

Leerhuis
55+-groep, 1 maart en 15 maart, 14.00 uur, 
Lucaskerk.
Verduidelijking en verdieping, 16 maart, 19.30 
uur, Lucaskerk.
God tegenkomen? 16 maart, 20.00 uur, 
Lucaskerk.
Bezinningsdag, 19 maart, 10.00-16.00 uur, 
Lucaskerk.
Meer informatie over het leerhuis is te verkrij-
gen bij het secretariaat.

EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantooradres: Voorerf 7, 4824 GM Breda, 
tel. 5717575.
Kerkdiensten: ‘s zondags 11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3.
E-mail: office@jefta.solcon.nl
Website: www.jefta.solcon.nl
Algemeen voorganger: Ap Verwaijen.

Wat is Jefta?
Jefta is een kerk van evangelische christenen 
uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van 
allerlei leef tijden en achtergronden, die willen 
werken aan een persoon lijke relatie met God 
en een goe de verstand houding met de men-
sen om hen heen.

Zondagse diensten
Er is kinderopvang (crèche) voor de allerklein-
sten tot 2½ jaar. De andere kinderen gaan 
halver wege de dienst naar hun eigen kinder-
dienst. Ook de tieners hebben om de 14 dagen 
een eigen tienerdienst.

20 februari
Spreker: GeertJan Schouten

27 februari
Spreker: Ap Verwaijen

6 maart
Spreker: Hans van der Meulen

13 maart
Hersteldienst, spreekster: Anita Verwaijen

Huisgroepen in de Haagse Beemden 
elke woensdag om 20.00 uur 

• Kesterenlaan 68, bij Marilyn Matilda.
• Lange Hil 60, bij Hans en Marina van der 

Meulen (tel. 5420948).
• Maaibeemd 43 bij GeertJan en Heidi 

Schouten (tel. 5428557).

Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 20.00 uur, Elzenbroek 44, 
bij Marco en Paulien de Bruin (tel. 5423009).

Alphacursus
Elke maandagavond om 20.00 uur. Voor infor-
matie en opgave: Heidi en GeertJan Schouten, 
Maaibeemd 43 (tel. 5428557).

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN 
DE PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
Breda, tel. 5422433.
Kerkdiensten: ‘s zondags 10.45 uur.
Predikant: ds. Wim Bisschop, Everdonk 
32, tel. 5419603.
Scriba: Connie Walet-van der Meij, 
Klarenberg 36, tel. 5419685.
Kerktaxi: Gerrit Hakvoort, Arenberglaan 
107, tel. 06-21224638.
Website: www.Lucaskerk.nl

De Lucaskerk februari en maart:
In de veertig dagen voor Pasen laat de ge-
meente zich vooral leiden en inspireren door 
mensen die staan rond het kruis van Jezus. Zij 
vertellen allen hun eigen verhaal over Hem.

Zondag 27 februari
Naast de gekruisigde Jezus hangen twee ge-
kruisigde misdadigers; zij reageren elk op hun 
eigen manier op Jezus en op het verhaal van 
hun eigen leven. Lucas 23:39-43. Dienst rond 
de Tafel om brood en wijn te ontvangen en te 
delen.

Zondag 6 maart
09.30 uur Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur Bethlehemkerk, oecumenische vie-
ring
Samenkomst Schrift en Tafel in beide dien-
sten.

Zondag 13 maart
Judas is de leerling die Jezus verraadt en toch 
noemt Jezus hem vriend; Johannes 19.

Zondag 20 maart
Ontmoeting met Petrus op de laatste zondag 
in de veertig dagen. Hij zegt dat hij met Jezus 
niets te maken wil hebben. Voorganger ds. 
Van Boven uit Breda.

Oecumenisch avondgebed
De vespers op woensdagavond zijn weer be-
gonnen. Elke woensdagavond om 19.30 uur. 
Een kort moment van gebed, lezing en van 
stilte, afgewisseld met liederen uit Taizé. Een 
prima gelegenheid om midden in de week 
even tot rust te komen, en tot jezelf.

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: 
voor een praatje, een kop koffie of gewoon 
even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een 
kaarsje branden. Van 10.00-12.00 uur staan de 
deuren open en is de koffie klaar. U bent van 
harte welkom.

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 
INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 
5426958.
E-mail: duice49@wanadoo.nl
Informatie: tel. 06-48103724.

Zaterdag 17 februari
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. G. Kerssies uit 
Ulvenhout gaat deze dienst, die zowel in het 
Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt, voor. 
De dienst wordt geafficheerd als een 
Oecumenische Christelijke samenkomst 
Indonesië Nederland (O.C.I.N.) Breda. 
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ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 3 van 17 maart 2005 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 26 februari 2005 op de volgende adressen:

• Advertenties (geen knakies):
André Pleur, APleur Sales Support, tel. 06-24940640
e-mail: apleur@wanadoo.nl

 Uitgeverij/drukkerij EM. De Jong
 Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
 Tel. 013-5075534, fax 013-5078929
 e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

• Redactie:
Tel. 5419259 
Roerdomp 24, 4822 RN Breda
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien 
noodzakelijk kan de tekst worden ingekort.

COLOFON
Het Haagse Beemden Nieuws wordt 
uitgegeven door de Stichting Haagse 
Beemden Nieuws en wordt maandelijks 
gratis huis aan huis bezorgd. De stichting is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Breda - nr. 41104266. 
Postbank nr. 25.30.902

Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Joop Leeser (secretaris), Jan Krijgsman  
(penningmeester), Carolien Disse, Ronald van 
Geene, Hans Peters

HBN secretariaat
Joop Leeser, Tweeschaar 81, 4822 AS  Breda. 
Tel.  5422278
e-mail:  j.leeser@planet.nl

Redactie
Tel.  5419259, 
e-mail: hbnieuws@westbrabant.net
Marian Breedijk, Antonieta Derksen, 
Ronald van Geene (coördinator), Aad 
Robeerst, Lieke Stulemeijer, Jeroen 
Thoolen, Heidi Wijtmans, Nelleke van der 
Zee, Rowan Zuidema

Eindredactie/indeling
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, Carolien 
Disse (coördinator), Heidi Hoekstra.

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken, Lars 
Scheve

Archief, aquarellen
William van der Zanden

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters (coördinator), Rut 
Uijtendaal

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau

Acquisitie
André Pleur, APleur Sales Support,
tel. 06-24940640
e-mail: apleur@wanadoo.nl
Uitgeverij/drukkerij EM. De Jong
Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
Tel. 013-5075534, fax 013-5078929
e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

Ondersteuning
Lia Daenen, Peter van Kakerken, Leonne 
Mureau, René Westendorp.

Verspreiding
RVN te Roosendaal

Bezorgklachten
Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste 
dinsdag na de verschijningsdatum van de 
krant. (naam, adres, postcode en telefoon-
nummer vermelden!)

H NBnr. 2 • 17 feb 2005

Invullen knakies: gebruik 1 hokje per letter, leesteken en spatie.
Kosten particulieren: t/m 3 regels € 4,- t/m 6 regels € 8,- t/m 9 regels € 12,- t/m 12 regels € 16,-. 
Alleen voor particulieren, plaatsing tegen contante betaling (in envelop). Inleveradressen: Watermunt 
115, Weidehek 8e en Asterdkraag 53 (niet aanbellen s.v.p.).
Kosten commerciële knakies (excl. BTW): t/m 3 regels € 10,-, t/m 6 regels € 15,- t/m 9 regels € 20,- 
t/m 12 regels € 25,- (alleen via contract). Neemt u contact op per email: hbnieuws@westbrabant.net.
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

Huisartsengroep Haagse 
Beemden
P. Carol, Spank 120, tel. 5410779; M.P. Frankenhuis, 

Arenberglaan 229, tel. 5418444. In het Medisch 

Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK 

Breda: J.P.H.M. Bressers, tel. 5423067; B. Jagt, tel. 

5424438; G.H. Keijman, tel. 5410298; G.J.M.M. van 

der Steen & Y. van der Steen-Janssen, tel. 5410460; 

R.M. Stoopendaal, tel. 5421201. In het Medisch 

Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 

DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin tel. 5967722. 

Weekend- en avonddiensten 

Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het weekend of op 

een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, 

kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphia-

ziekenhuis aan de Molengracht 21, tel. 5258500. 

U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak. 

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, tel. 

5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, tel. 

5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, tel. 

5411100. 

De avond-, nacht- en weekenddiensten worden 

verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in 

nauwe samenwerking met Apotheek van Helvoort, 

Nieuwe Haagdijk 21, Breda. 

Het centrale dienstnummer is 0900-apotheek of 

0900-276835. 

Tandartsen
R.M. Boer, Brandebeemd 29, tel. 5410045; N. 

Lacroix, Mastenbroek 2, tel. 5414118; A.M. Martens, 

Regenwulp 5, tel. 5419010; P.H.A. van Unnik, 

Helmkruid 6, tel. 5411311, K. Tanka, Essendonk 7a, 

tel. 5967728; mevr. B. Buys- Cerezo, Essendonk 7a, 

tel. 5967728 (tevens orthodontie).

 

Voor overige diensten in onze wijk verzoeken 

wij de WieWatWaar pagina op de website van 

Haagse Beemden Digitaal te raadplegen via www.

haagsebeemden.nl

Krant Nr Deadline kopij Verschijningsdatum

3 26 februari 17 maart

4 26 maart 14 april

5 23 april 12 mei

6 21 mei 9 juni

7 18 juni 7 juli

Deadline kopij Haagse Beemden Nieuws 2005

Preventiebericht: 
Wat te doen bij 
vandalisme?
Een ruit aan diggelen, graffiti op deuren en muren geklad, vernielde 
plantenbakken enzovoort. Dit zijn enkele voorbeelden van vandalisme, 
ogenschijnlijk maar kleine vergrijpen, maar met een hoog irritatiegehalte en 
ook een gevoel van onveiligheid gevend. 

Door Joop Leeser

Jeugd die zich aan dergelijke zaken bezon-
digt verwijst de politie door naar het Bureau 
Halt. Om dit in uw eigen woonwijk aan te pak-
ken is het van belang dat allerlei organisaties 
worden gemobiliseerd, zoals schoolbesturen, 
gemeente, sociaal werkers, sportclubs, wijk- 

en buurtverenigingen en de politie. Dus als u 
met vandalisme wordt geconfronteerd, meldt 
u het dan beslist direct bij uw wijkagent. Met 
die wijkagent kunt u via uw postcode in con-
tact komen via www.dewijkagent.nl of via te-
lefoonnummer 0900-8844. Dit telefoonnum-
mer is voor alle niet spoedeisende zaken. Voor 
werkelijk spoedeisende zaken belt u 112.

Knakies
Step-aerobicsschool Ups & 
Downs. Maandag- en donder-
dagavond van 19-21 uur. Kraaie-
nest. Proefles € 5,-. Bel 5422745 
info Johannes.

Nico Wildhagen bestratingen. 
Sierbestrating, minigraafwerk, 
spitten en aanleggen van tuinen. 
Levering van zand, champignon-
mest, stenen. Tel. 06-51643140 
of 5418084.

Frank Musters sierbestratin-
gen voor al uw bestratingen, 
ophogen van paden, terrassen 
en opritten. Bel voor info of vrij-
blijvende prijsopgave 5420161 
of 06-54355533.

Bij Fitness Centrum Hense 
Elias: jeugdfitness vanaf  
€ 25,- p.m. onbeperkt: fitness, 
aerobics, steps, t’ai-bo en spin-
ning! Volwassenen: met 2 per-
sonen onbeperkt trainen vanaf 
€ 35,- p.p. p. maand. (= incl. de 
lessen). Niet de grootste, wel de 
gezelligste. Bel: 5411730.

Gegarandeerd de goedkoopste 
in schilderwerk met af-garantie 
voor binnen en buiten, behang-
werk. Wilt u op tijd uw huis ge-
schilderd hebben, reageer dan 
nu, want vol=vol. Heeft u al een 
aantoonbare offerte, wij gaan 
onder alle prijzen door. Schrif-
telijke garantie en de goedkoop-
ste van Nederland. Voor meer 
informatie tel. 0162-686304 of 
06-22412314. 

Bijles & studiebegeleiding door 
docent: div. vakken & niveaus. 
Tel. 5428071 www.bijlesbreda.nl

Botta Glasatelier voor een kleu-
rige sfeer in uw huis met Tiffany 
lampen en glas in lood. Ramen 
in voorraad en in opdracht. Dat 
is uniek. Cursussen Tiffany en 
glas in lood, uitgebreid assor-
timent glas en gereedschap.  
Tel. 5420123, Noortberghmoe-
ren 59, www.botta_glasatelier.nl

Body & Beauty Schoonheids-
salon. Gelaats- en lichaams-
behandeling, manicure en pe-
dicure. Verkoop producten van 
Maria Galland. Klaverveld 55, 
Prinsenbeek. Tel. 5423666.

Toyswinkel Elines bezorgt 
speelgoed (binnen en buiten), 
gezelschapsspellen, puzzels, 
houten speelgoed en vele kraa-
martikelen van topmerken gratis 
in Breda en omstreken. Geniet 
van ons ruime aanbod. Kijk op 
www.toyswinkel.nl

Diplan. Wil jij je gewicht 
verminderen? Tel. 5416969  
Fitness Centrum Prinsenbeek.

Vibro-Gym (trilplaat) voor spier-
versterking. Weg met cellulitis 
en gunstig effect spieren, botten 
en weefsel. Fitness Centrum 
Prinsenbeek, Klaverveld 55,  
tel. 5416969.

Haarservice Jolanda. Thuis-
kappen wel zo makkelijk! Bel 
voor afspraak 06-48072675.

 
 
 

Voor uw voedingsadvies vol-
gens de nieuwe schijf van 5. Al-
leen of samen. Info 5418310.

ABC Juwelier/Goudsmid. Re-
paratiewerk, inkoop & verkoop, 
ontwerpen. Tel. 5872910.

Heb je genoeg van die eeuwige 
ruzies tussen de kinderen? Luis-
teren ze nooit eens gewoon? Wil 
je het anders, maar weet je niet 
hoe? Begin de lente goed en 
doe mee aan Andersom, een 
cursus voor ouders en op-
voeders. “Het is hartstikke leuk 
om te doen!” Bel voor info met: 
Angèle de Maagt, tel. 5419544. 
Of kijk op: home.wanadoo.nl/an-
dersom.cursus 

Aangeboden hulp in de huis-
houding in de Haagse Beem-
den. Tel. 5719198.

Aangeboden erv. oppas, niet ro-
kend, geen huisdieren. Alle da-
gen beschikbaar. Tel. 5715262.

Lichamelijke of psychische 
klachten? Voetreflexmassage 
ontspant, geneest en heelt! De 
Basis, praktijk voor voetreflex- en 
gestalttherapie. Tel. 5423564.

Aangeboden: huishoudelijke 
hulp in HB. Tel. 06-26646283.

OBS De Wildert, Twaalfbunder 
2, 19 maart Speelgoed- en 
kinderkledingbeurs. Gratis en-
tree. Vanaf 11.00 uur vrije inloop. 
Duizenden stuks aanwezig.

Pedicure aan huis. 20 jr. erva-
ring. € 17,50 per behandeling. 
Tel. 5410375.


