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In de terugblik deze maand: een 

interview met Cees Meeuwissen, 

oftewel Prins Kiske dun Eerste. 
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Kiske dun Eerste was de 
tweede

Door Aad Robeerst

Jaar van Willem van Oranje
1985 was het jaar van Willem van 
Oranje. Voor Carnaval 1985 werd dus 
het kostuum van Kiske dun Eerste 
aangepast aan de mode van 1584, 
het jaar waarin Willem van Oranje 
werd vermoord. Geen steek, maar 
een zwierige baret. Voor de foto 
moest dit attribuut eerst nog door 
zijn vrouw uit een kast opgediept 
worden. Hij werd voor het ambt van 
Prins Carnaval gevraagd door zijn 
voorganger, Prins Ad en door Peter 
Frijters, ook wereldberoemd in heel 
de Haagse Beemden. Na een bespre-
king, waarbij ook zijn vrouw werd 
betrokken, zei hij uiteindelijk ‘ja’.

Hoe kwam de naam Kiske tot 
stand?
“Wel, dat is eenvoudig. Mijn voor-
naam is Cees, of ook wel Kees”. 
Naar goed Brabants gebruik werd 
zijn doopnaam Cornelis veranderd 
in Kees, koosnaam Kiske. Nelis had 
ook gekund. Zijn Prinsennaam kon 
dus Kiske of Nelis worden. Het werd 
dus Kiske dun Eerste en hij was de 
tweede Prins van Giegeldonk. Inmid-
dels is dat aantal gegroeid tot negen. 
Cees noemt ze zonder mankeren op: 
Ad, Kiske, Antoine, Tommus, Kobus, 
Manus, Teun, Jôôs, en Marius. Hijzelf 
hield het na één jaar voor gezien, 
want het is echt afzien als Prins.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Haag-

se Beemden Nieuws op 29 november 1984 Dit voorjaar bestond het Haagse Beemden Nieuws 20 jaar. 
Wat is er in die 20 jaar gebeurd? In onze speciale reeks 
terugblikartikelen deze maand een interview met Cees 

Meeuwissen, in 1984 de Prins van Giegeldonk.
Elders in dit nummer nieuws over de voorbereidingen voor 

het carnavalsseizoen dat op 11 november weer is gestart

We schrijven 1984. Cees Meeuwissen wordt geroepen tot het 
hoogste ambt, Prins van Giegeldonk! Hij volgt Prins Ad dun 
Allereerste op, die drie jaren lang de scepter zwaaide tijdens 
het Carnaval. Nu, twintig jaar later, is hij nog geen steek 
veranderd.

Oud-Prinsen
Enkele jaren terug is het ‘Register 
der Oud-Prinsen van Giegeldonk’ in 
het leven geroepen. De Oud-Prinsen 
vormen binnen het Carnavalsgebeu-
ren een onafhankelijke unit, die, al of 
niet op verzoek, hand- en spandien-
sten verricht bij de organisatie van 

het Carnaval. Zo presenteren zij de 
nieuwe Prins, voeren de oude af en 
geven acte de présence bij officiële 
gelegenheden. Ook voeren zij de ge-
sprekken met de kandidaat-prinsen. 
Zij weten wat een Prins moet kunnen 
en wat hij moet zijn. Het is een seri-
euze zaak en zo moet bij voorbeeld 
de vrouw van de prins er ook achter 
staan.

Oud-Prinjesdag
Met een knipoog naar de politieke 
Prinsjesdag, op de derde dinsdag in 
september, hebben de Oud-Prinsen 
een ‘Oud-Prinsjesdag’ ingevoerd. 
Deze valt op de derde dinsdag in no-
vember. Twee leden van de groep or-
ganiseren dan een ‘relaxdag’. Met de 
groep gaan ze dan een dag op stap, 
waarna rond zes uur ook de dames 

zich bij het gezelschap voegen. De 
dag wordt dan afgemaakt met een 
gezellig diner.

Hoe is het nu met Cees?
Cees (61) is een geboren Beekenaar 
en heeft het nu heel druk. Geduren-
de 23 jaar woonde hij aan de Rietdijk 

en runde hij zijn handelsonderne-
ming vanuit huis. Half oktober werd 
er verhuisd naar de Texasbar. Dit 
roemruchte etablissement heeft hij 
overgenomen van zijn twee zwagers. 
Voor zijn vrouw is het een terugkeer 
naar haar geboortehuis. De opa van 
zijn vrouw kocht het pand in 1908. 
Haar vader was polderwachter en 
hield o.a. het vee van de verschillende 
boeren in de gaten. De Texasbar zal 
worden omgedoopt in ‘Texashoeve’, 
herinnerend aan de vroegere naam: 
‘Hoeve Vormen’. Cees heeft grote 
plannen. Het moet naast een bar ook 
een eetcafé worden, waar ieder zich 
thuis moet voelen. Bij het afscheid 
zei Cees: “Ik verhuis naar het einde 
van de wereld en naar het begin van 
de hemel.” Prins Kiske, alaaf!

Foto Peter van KakerkenCees Meeuwissen
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We rekenen er op

Ja ja, het gaat er na jaren van 
voorbereiding van komen. Breda krijgt 
een Onafhankelijke Rekenkamer. Die 
deskundigen moeten de sommetjes van ons Stadsbestuur 
narekenen. Hoeveel is 15 miljoen plus 30 miljoen… Maar ja, 
laat ik nu altijd gemeend hebben dat er op de lagere school 
rekenen en taal op het programma stonden… Als ze hun 
nu eigen honorarium ook maar goed narekenen.

Nog meer gereken
Die arme Hanja toch. Gaat ze al regelmatig naar de Aldi en Lidl, komt ze 
nog niet rond van haar schamele 9.700 euro per maand. Dus maar een 
werkhuisje er bij nemen. Kantoren schoon maken bij de ING. Of zou ze 
voor die 20.000 euro per jaar ander werk doen? Wat zou je te horen krij-
gen als je het Provinciehuis belt? “Tot onze spijt is mevrouw Maij- Weggen 
niet aanwezig?” Er moeten tenslotte bankzaken geregeld worden.

Onze jeugd
Is het allemaal kommer en kwel met de jeugd? Nee hoor, zomaar twee 
initiatieven: het Graffitiproject schijnt als een trein te lopen en rond de 
Beemdentil en de Kelder is de Focuscrew opgericht. Niet door jongeren-
werkers maar door jongeren zelf! Niet de bal bij de overheid of ande-
ren neerleggen, maar de hand in eigen boezem steken. Zelf met ideeën 
komen en samen met het BEKOM en anderen die mee willen werken, 
activiteiten voor jongeren op poten zetten. Zet ‘m op!

Apenrots
Waren we bijna dat monument kwijt. Laffe brandstichting. Wat zou me-
neer De Wijkerslooth hiervan zeggen? Veertig uur taakstraf zal hij wel 
veel te veel vinden voor die arme brandstichter… We leven tenslotte in 
een rechtsstaat waar de rechten van een crimineel natuurlijk ten koste van 
alles gehandhaafd moeten worden, tenzij je natuurlijk als soldaat je leven 
waagt voor het vaderland.

Wietkwekers
Goed nieuws voor die jongens. Interpolis gaat hun handel verzekeren! 
Een gat in de markt. De volgende stunt is dan waarschijnlijk een WA-
verzekering voor ramkrakers en bankovervallers! Wat is de premie voor 
een doodgeschoten caissière? In wat voor wereld leven we eigenlijk? Nee, 
dan die vriendelijke politie in Bergen op Zoom. Die stelt hun surveillance-
auto ter beschikking als vluchtauto. Een beetje service is niet weg, zeg 
nu zelf!

Noord krijgt veiligheidsregisseur
Heel voortvarend van het gemeentebestuur. Wat gaat de nieuwe functi-
onaris het eerste doen? Goed geraden, de problemen in kaart brengen. 
Dat doen namelijk alle nieuw benoemde figuren. Alleen, als ze dan twee 
jaar later alles op een rijtje denken te hebben, maken ze weer plaats voor 
een nieuwe functionaris en begint alles weer van voren af aan. Dat heb-
ben we de laatste jaren uit den treuren meegemaakt.

Griffel

We hebben je (nog 
steeds) nodig!!!
Niemand maakt ons wijs dat er 

niet meer schrijftalent in onze wijk 
aanwezig is.

Daarom herhalen we nog eens: kom erbij en 
help de redactie met het uitbouwen van het 

Haagse Beemden Nieuws. Een paar punten, die je als teamlid van 
pas komen: je woont in de Haagse Beemden, je bent 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 interviews 
te doen, verslag uit te brengen van gebeurtenissen in de wijk, of 
een eigen rubriek over bijvoorbeeld sport te beheren, neem dan 
contact met ons op. Oud of jong, dat maakt niks uit. Onze vrijwil-

ligersgroep werkt in een prima sfeer en is erop gebrand een prettig 
leesbare krant voor alle wijkbewoners te maken. 

Klim in de pen, bel of mail 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

Heerlijk zo’n breekpunt
Het was eerst wel even wennen, maar nu het eenmaal loopt 
is iedereen tevreden. OBS de Wildert begon het nieuwe 
schoolseizoen met een gehele vrije woensdag voor de 
groepen 1 t/m 4. Na maanden van brainstormen over de 
aanpak en overleg met het Ministerie van Onderwijs heeft de 
school de wettelijke minder schooluren voor de onderbouw 
op deze wijze ingevuld.

Door Nelleke van der Zee

Ans Bielars is sinds vorig jaar direc-
teur van OBS de Wildert. Als je zo 
fris binnenkomt, is het fijn om wat 
vernieuwende ideeën op tafel te 
leggen. De minder schooluren voor 
de onderbouw werden op verschil-
lende manieren weggewerkt. Om 
de veertien dagen een vrije vrijdag 
of tussendoor een vrije dag. Kortom, 
er zat geen structuur in. Voor de 
ouders was het ook lastig, want als 
zij vergeten waren om op de kalen-
der te kijken, stonden zij voor niets 
met hun kroost bij school. Ans en 
haar team wilden meer helderheid 
en structuur. In februari gingen ze 
rond de tafel zitten en werd het plan 
geopperd om woensdag als gehele 
vrije dag te geven.

Informeren
Ans wist dat er een paar scholen in 
zuidoost Breda al met dit systeem 
werkten en ging bij hen informe-
ren. Ze kreeg alleen maar positieve 
reacties. Toen ze het aan de Me-
dezeggenschapsraad (MR) van de 
school voorlegde, waren die ook 

gelijk enthousiast. Begin juni kre-
gen de ouders het te horen, zodat 
zij de nodige maatregelen met de 
eventuele werkgevers konden tref-
fen. Ze kreeg slechts twee negatieve 
reacties. Ze draaien nu vier weken 
met dit systeem en hebben alleen 
maar positieve geluiden gehoord. De 
onderwijzers merken ook aan de kin-
deren, dat zij donderdags weer fris in 
de schoolbanken zitten.

Ouders
Marina van Klinken is moeder van 
Djinn (vijf jaar) en vindt de vrije 
woensdag een heel belangrijk breek-
punt in de schoolweek. Voorheen 
was het nogal rommelig, omdat 
je geen vast ritme had. Nu weet je 
tenminste waar je aan toe bent. Met 
je planning kan je daar rekening mee 

houden. Monique Eerhart is moeder 
van Melissa (vijf jaar). Zij vindt het 
heel gezellig. Haar dochter heeft er 
zelfs een liedje over gemaakt. Zo kan 
ze precies onthouden op welke da-
gen ze van welke juf les krijgt en hoe 
lang het duurt voordat het weekend 
wordt. Beide ouders merken aan 

hun kinderen dat ze lekker bij kun-
nen tanken op zo’n vrije woensdag. 
Monique vond het wel jammer, dat 
de ouders geen inspraak in de vorm 
van een enquête gehad hebben. 
Gabriella Langhout van de Medezeg-
genschapsraad (MR) legt uit waarom 
dat niet is gebeurd. “We hadden te 
weinig tijd om dat zo te realiseren. 
De enquêtes zouden eerst nageke-
ken moeten worden en dat kost te 
veel tijd. Zoveel mensen, zoveel me-
ningen. Wij wilden werkende ouders 
de kans geven om direct contact 
met hun werkgever hierover op te 
nemen. Daarom is er voor deze weg 
gekozen. In mei 2005 gaan we eva-
lueren, om te kijken of het systeem 
wel of niet goed aangeslagen is. De 
voors en tegens van de ouders wor-
den dan ook meegenomen.”

Leerlingen
Robin Meiboom, Yana van Boxtel en 
Tanisha Damen zijn vier jaar en zit-
ten in groep 1/2. Djinn Ooms is vijf 
en zit in dezelfde groep. Zij vinden 
het allemaal leuk om op woensdag 
de hele dag vrij te hebben. Ze gaan 
thuis lekker spelletjes doen, knut-
selen of buiten spelen. Mitchell van 
Poppel en Sylvana Wacanno zitten 
in groep 3 en zijn respectievelijk 
zeven en zes jaar oud. Lekker op de 
spelcomputer spelen of met je zusje 
spelletjes doen. Faiz Eddaoudi van 
zeven jaar zit in groep 4 en vindt 
de vrije woensdag ook heel fijn. Hij 
vermaakt zich bij goed weer in de 
zandbak. Alle kinderen worden door 
hun eigen moeder opgevangen die 
dag. Op donderdag zijn de kinderen 
heerlijk uitgerust en klaar voor de 
twee lange schooldagen voor het 
weekend. Voor nu lijkt het erop dat 
alle partijen tevreden zijn met dit 
systeem.
Meer info: OBS de Wildert, Twaalf-
bunder 2, Breda, tel: 5414222, 
website: www.obswildert.nl, E-mail: 
info@obswildert.nl

Graffiti project is gestart
De workshops van Vicky en Ivo zijn al in volle gang. In totaal 
hebben zij zesentwintig deelnemers enthousiast weten te 
maken. Heel duidelijk wordt afgesproken, dat de jongeren 
wel de negen weken mee blijven draaien. De ontwerpen 
worden onder deskundige leiding geoefend en uitgewerkt. In 
Galaxy heeft Ivo een speciale spuitruimte gecreëerd.

Door Nelleke van der Zee

Ongeduldig staan ze te trappelen. Ze 
hebben er zin in de tieners. Onder 
begeleiding van jongerenwerkers 
Vicky en Ivo zijn ze op 8 oktober ge-
start met de workshop. Ze beginnen 
met het witten van de oefenpanelen. 
Het is lekker weer en de grote pane-
len worden één voor één naar buiten 
gedragen. Robin Hermes (dertien 
jaar) heeft altijd al een keertje graffiti 
willen spuiten. Zij heeft op de mei-
denavond haar ontwerp ‘Girls only’ 
ingediend en werd uitgenodigd om 
mee te doen. Remco Vedder (dertien 
jaar) is de rust zelve. Hij maakt zich 
niet zo druk. Hij heeft al eerder graf-
fiti werk geleverd. Zelfs met school 
hadden zij een kunstwerk gemaakt 
voor een museum in Eindhoven. 
Iliass Akib en Remco Mommers 
(beiden dertien jaar) hebben hun 
krachten gebundeld. Samen gaan ze 
een multicultureel ontwerp maken. 

Vandaag boffen ze met het weer. Ivo 
is op alles voorbereid. Hij heeft een 
gedeelte van JC Galaxy afgeschermd 
met plastic zeil, zodat daar met het 
verfspuiten geoefend kan worden. 
Volgens Ivo hebben diverse graffiti 
kunstenaars toegezegd hun exper-
tise met de jongeren te willen delen.

Uitwerken
Binnen een mum van tijd zijn alle 
panelen voorzien van een witte on-
derlaag. Nadat de deelnemers hun 
handen hebben gereinigd, gingen 
ze met potlood en gum op papier 
aan de slag om hun ontwerp nog 
wat te verbeteren. Voor degene die 
nog niet genoeg inspiratie had, liet 
Peter van Kakerken op de PC wat 
gefotografeerde graffiti afbeeldin-
gen zien. Het bleek te werken, want 
de potloden vlogen over het papier. 
Nadat iedereen flink geoefend had, 

kwam het echte werk. Onder leiding 
van kunstenaar en illustrator Rutger 
Termolen mochten ze met de spuit-
bussen aan de slag. Dat viel niet mee. 
Als je te voorzichtig was kreeg je 
druppels op je plaat, maar daar had 
je dan weer een foefje voor om die 
weg te werken. Rutger kreeg assi-
stentie van Bas Debie, die van beroep 
websites maakt. De tieners hadden 
er echt lol in en al gauw stonden 
de grove lijnen van hun ontwerpen 
in verf op de houten panelen. Om 
het werk helemaal op en top vast te 
leggen moeten ze nog wel goed de 
instructies van Rutger en Bas volgen. 
Gelukkig hebben ze nog een aantal 
workshops om te oefenen.
Meer info: JC Galaxy. Ivo Mouwen 
tel. 06-13237398 of Peter van Kaker-
ken tel. 06-13042474.

Foto Peter van KakerkenSpelen maar!
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Meneer de 
inbreker, 
BEDANKT!

Zelden ben ik mijn 
column zo cynisch 
begonnen als nu. Ja, 
eindelijk is het zover dat 
ik over de rooie ben.

De oorzaak van deze boosheid 
ligt aan het feit, dat er enige we-
ken geleden (hier in de Haagse 
Beemden) een inbraak heeft 
plaatsgevonden. Dat er mensen 
op deze wereld rondlopen, die 
hun handen niet van andermans 
spullen af kunnen houden, is 
helaas al eeuwen bekend, maar 
niet zoals deze!

Enige weken geleden kwam een 
jonge vrouw van ongeveer 20 
jaar, na een avondje stappen, 
rond half een thuis. Bij het uit-
trekken van haar jas hoorden ze 
stemmen vanuit de woonkamer. 
Voldoende gealarmeerd vloog 
ze terug naar buiten op zoek 
naar haar ouders, die elders 
op bezoek waren. Binnen een 
paar minuten was er vol alarm. 
En de politie was razendsnel 
ter plekke. Maar van het inbre-
kersgilde was niemand meer te 
bekennen. Wel was de volledige 
kristalcollectie verdwenen. Een 
collectie die ooit begonnen was, 
als een appeltje voor de dorst! 
Voor een kleine 30.000 euro is 
er vernield en gestolen. 

Plots viel het op dat de kleine 
hond zich niet vertoonde. Ze lag 
heel stil op haar kussen en was 
niet aanspreekbaar. Bij nader 
onderzoek bleken de inbrekers 
haar dusdanig geschopt en ge-
slagen te hebben, dat de ribben 
door de longen heen zaten. Het 
dier was reddeloos verloren, en 
rust nu zacht. 

Kijk, als jullie je vieze tengels 
niet thuis kunnen houden, tot 
daar aan toe, maar WIE, me-
neer de inbrekers, geeft jullie 
het recht om een kleine Mal-
tezer de dood in te trappen! 
WIE zijn jullie, die zo’n verrotte, 
harteloze, verwrongen geest 
hebben, om dit levensgenootje 
van een gelukkig gezin ter ziele 
te trappen?

Denken jullie ook wel eens aan 
het verdriet van de kinderen die 
al jaren de beste vriendjes met 
dit hondje waren? Volgens mij 
doet het jullie geen ene moer. 
Hier word ik toch strontmisselijk 
van! Je moet je toch wel een 
hele bink voelen als je deze laffe 
streken er op na houdt. Weet 
jij hoe ik over jullie denk??? 
Nee??? Als jullie krijgen wat ik 
je toewens, zijn jullie Petrus al 
gepasseerd.

Lieke

In the picture

Anja Nuijten
Zij is 47 jaar, is gehuwd, heeft twee kinderen en bestiert al 22 jaar 
een eigen schoonheidssalon in de Haagse Beemden. Als 16-jarige 
begonnen aan haar opleiding, is ze al 28 jaar actief in het vak. Als 
onderneemster ‘van het eerste uur’ heeft zij in de wijk heel wat 
zien gebeuren.

Door Aad Robeerst

“Ik heb al 25 jaar een eigen zaak. 
Eerst aan de Poolseweg en de 
Blokmoeren, daar werkte ik in een 
huurhuis vanuit de slaapkamer, wel 
lastig met een gezin. Nu zit ik al weer 
17 jaar in een aan het woonhuis ge-
bouwde praktijkruimte aan de Ever-
donk,” vertelt Anja.

Hoe was het hier in de 
begintijd?
Anja zit op haar praatstoel. Toen 
ze verhuisde, was ze bang om al 
haar klanten, wel tien, te verliezen. 
Ze ging tenslotte naar de rimboe, 
dat was toen de opvatting over de 
Haagse Beemden. Nu viel dat erg 
mee. De wijk in aanbouw was heel 
aantrekkelijk, doordat de natuur nog 
dichtbij was. Als ze met de kinderen 
ging wandelen, was een gang naar 
de Donk een uitje! Wel was het 
pionieren, veel zand en geen straat-
verlichting. Als je door de weinige 
straten liep kon je aan de kleur van 
de bij het huisvuil staande ‘Pamper-
dozen’ zien hoe oud de kinderen in 
de straat waren…

Voelde je je snel thuis?
“In het begin was ik nog wel een 
vreemde eend in de bijt, maar al snel 
kreeg ik een binding met de wijk. 
Het buurtgevoel werd steeds sterker. 
We vierden carnaval in de Beemden-
til. Mijn man is zelfs nog een keer 
‘leutkneuter’ geweest.” De con-
tacten met de vrouwen uit de wijk 
waren natuurlijk ook heel plezierig. 
In het begin liep het nog niet storm. 
Daaraan was ze zelf ook debet. De 
zorg voor haar kinderen kwam op de 
eerste plaats. Tussen het brengen en 

halen van school kon ze precies één 
klant helpen. Dat waren dus twee 
klanten per dag. Toen de kinderen 
groter werden - nu zijn ze zelfstandig 
- breidden de zaken zich uit.

Vroeger en nu
“De ontwikkelingen zijn wel grap-
pig,” vertelt Anja. “Het was toen 
crisistijd. Veel vrouwen gingen toen 
nog niet naar de schoonheidsspecia-

liste. Dat deed je niet als eenvoudige 
huisvrouw. Anderen gingen er juist 
prat op. Dat had status. En nu, zo’n 
25 jaar later, zie ik datzelfde gebeu-
ren bij de mannen! Leuk is dat.” 
Inderdaad hebben de mannen nu 
ook de weg naar een verzorgingsbe-
handeling gevonden.

Heb je nog wensen?
“Ja en nee, ik zou wel graag op een 
winkelcentrum zitten, maar daar zijn 

de kosten te hoog. Als je ziet wat de 
huurprijzen zijn… hier, aan huis, zijn 
de kosten veel lager. Overigens ont-
moedigt de gemeente het onderne-
men vanuit huis. Aan de andere kant 
is het voor een werkende vrouw veel 
gemakkelijker in verband met kinde-
ren. Voor beide standpunten is iets 
te zeggen,” aldus Anja. Voorlopig 
blijft ze zitten waar ze zit.

Is het werk veranderd? 
Het blijkt, zo vertelt Anja, dat de na-
druk niet alleen maar ligt op schoon-
heidsbehandeling. Er wordt nu ook 
vanuit therapeutisch oogpunt een 
beroep op haar gedaan. Denk bij 
voorbeeld aan lymfedrainage. Die 
wordt toegepast bij dikke enkels en 
na o.a. ooglidcorrectie. In ieder geval 
voelt zij zich lekker als onderneem-
ster in de Haagse Beemden.

Foto Peter van KakerkenAnja Nuijten

Een woord van dank van de wethouder
BC de Loper heeft het druk gehad in het weekend van 9 en 10 oktober. 
Eerst een feestavond voor alle vrijwilligers, inclusief die van de 
participanten en een open dag. Wethouder Marja Heerkens voerde 
het openingswoord met een speciaal ‘dankjewel’ naar de vijfentwintig 
vrijwilligers. Hoe belangrijk een buurtcentrum voor de wijk is, 
benadrukte zij door middel van haar speech.

Door Nelleke van der Zee

Onder muzikale begeleiding van de 
dj’s de Nieuwe M&M konden de 
vrijwilligers van BC de Loper, Baibini, 
JC Colours en de W-groep Haagse 
Beemden heerlijk uit hun dak gaan. 
Voorzitter Anja Zeegers van BC de 
Loper feliciteerde de participanten 
met hun 12½ jarig bestaan en de fijne 
samenwerking. De microfoon werd 
overgedragen aan Henk van Wan-
rooy, voorzitter van de W-groep, die 
Anja een prachtige plant aanbood als 
dank voor de samenwerking. Aan de 
vooravond van het nieuwe seizoen 
konden de vrijwilligers genieten van 
de heerlijke hapjes, gemaakt door 
Elma en de lekkere drankjes. Dit was 
hun avond als dank voor de inzet van 
de afgelopen maanden. Zoveel avon-
den en dagdelen staan zij klaar voor 
hun buurtgenoten. Enkelen werken 
al jarenlang bij BC de Loper en heb-
ben er nog steeds plezier in.

Open dag
Ondanks het feest van de vorige 
avond, stonden de vrijwilligers de 
volgende dag weer vroeg paraat 
voor de open dag. Wethouder Marja 

Heerkens sprak een woord van dank 
uit. Zij gaf aan hoe belangrijk het 
voor een organisatie is om met zo’n 
enthousiaste groep te mogen wer-
ken. Het bestuur van BC de Loper 
had voor de wethouder ook een ver-
rassing. Uit handen van de voorzitter 
kreeg zij een bloemstuk aangebo-
den. Speciaal voor haar bezoek, had-
den de Texaskids een line dance act 
ingestudeerd. Texaskid Daisy bood 
de wethouder een portemonnee aan 
met de woorden: “Voor het geld van 
de wethouder en als de portemonnee 
genoeg gevuld was, kon de wethou-
der het misschien overdragen aan BC 
de Loper.” Mevrouw Heerkens nam 
het glimlachend in ontvangst.

Hulde
Speciale hulde werd er gegeven 
aan Piet Buynsters, die al 12½ jaar 
teken- en schilderles geeft in het 
buurtcentrum. Als jongeman is hij 
ontdekt door de Paters van Liefde in 
Etten-Leur, die hem naar de kunst-
academie St. Joost stuurden. Na het 
zien van zijn werk, werd hij gelijk 
aangenomen. Een natuurtalent, 
noemt hij zichzelf. Zijn liefde voor 
zijn vak wilde hij graag overdragen 

op anderen en dat is hem aardig 
gelukt door middel van zijn cursus-
sen. Er zijn zelfs cursisten bij, die al 
tien jaar les van hem krijgen. Ook 
coupeuse Marian Jansen werd in het 
zonnetje gezet. Sinds 1988 geeft zij 
al naailes. Haar eerste cursus begon 
in het oude buurthuis de Krakkemik. 
Drie dagdelen op maandag geeft zij 
les in de Loper en nog steeds is er 
genoeg animo.

Activiteiten
De medewerkers van de Loper had-
den diverse tafels klaargezet, waar 
buurtgenoten zich op konden geven 
voor verschillende activiteiten. De 
kleintjes van Showgroep Expression 
gaven een wervelende show weg. 
Dat je ook op de klanken van country 
muziek lekker kan dansen lieten de 
Line dancers zien en voor de eerste 
keer kregen de bezoekers dit jaar 
onder leiding van Vic Keyner een de-
monstratie van de T’ai Chi les te zien. 
Heel veel mogelijkheden dus om de 
winteravonden door te komen.
Meer info: BC de Loper, tel. 5440370 
of E-mail: loper1@wanadoo.nl

Cursussen 
voor 
vrijwilligers
Breda-Actief organiseert diverse 
cursussen voor vrijwilligersorgani-
saties. Er zijn nog cursusplaatsen 
over voor de volgende cursussen:

	 In het kader van het project 
“Zo zijn onze manieren!” 
wordt voor coördinatoren en 
leidinggevenden van vrijwilligers 
de cursus “Horen zien en dan…? 
Signaleringspraktijk onder de 
Loep” gegeven. In deze training 
wordt u stap voor stap begeleid 
bij het opzetten of verbeteren 
van uw signaleringspraktijk. 
In hun contact met cliënten 
pikken vrijwilligers vele dingen 
op. Het goed uitwerken van de 
signaleringspraktijk is essentieel, 
als u wilt dat signalen opgepikt 
en doorgegeven worden. Ook 
is het belangrijk dat vrijwilligers 
ergens terecht kunnen met 
alles wat ze zien en horen 
tijdens hun werk met cliënten. 
De cursus zal gegeven worden op 
25 januari, 15 februari en 8 maart 
van 13.30-17.00 uur, de kosten 
bedragen € 375,- per deelnemer, 
er is plaats voor 22 deelnemers en 
de cursus gaat door bij minimaal 
16 deelnemers. Misschien wilt 
u eerst wat meer weten over de 
cursus en het resultaat, wat u 
ervan mag verwachten? Kom dan 
naar de gratis informatieavond 
op 16 november om 19.30 uur, 
Pasbaan 17, Breda. De trainers 
zullen dan meer uitleg geven 
over hun cursusprogramma en u 
antwoord geven op uw vragen. 
Na afloop van de avond kunt u 
zich desgewenst opgeven voor de 
training.

	 Over de toepassing van de 
Arbo-wet binnen vrijwilligersorga-
nisaties blijkt nogal wat verwarring 
te bestaan. Weet u precies hoe het 
ervoor staat met uw bestuurlijke 
verantwoordelijkheden, wanneer 
er iets gebeurt met uw vrijwilligers 
tijdens activiteiten van uw 
organisatie? Weet u niet goed 
hoe u een risico-inventarisatie en 
-evaluatie moet maken en hoe u 
vorm kunt geven aan uw Arbo-
beleid? Daarover kunt u meer te 
weten komen op de informatie 
avond over de Arbo-wet en 
vrijwilligersverzekeringen. Deze 
informatieavond vindt plaats op 
dinsdagavond 23 november 
om 19.30 uur, Pasbaan 17, Breda. 
De kosten bedragen € 5,- per 
persoon. De informatieavond gaat 
door bij minimaal 12 deelnemers.

	 Lijkt het iets om een 
vrijwilligerscoördinator in uw 
organisatie te hebben, zoek dan 
iemand binnen uw gelederen die 
deel kan nemen aan de opleiding 
tot vrijwilligerscoördinator. De 
opleiding start op maandag 29 
november a.s. en is speciaal 
bedoeld voor alle vrijwilligerso
rganisaties in Breda. Tijdens de 
opleiding krijgen toekomstige 
vrijwilligerscoördinatoren inzicht 
in de taken en werkzaamheden 
van deze functie, zodat zij na 
afronding zelfstandig binnen de 
sportvereniging kunnen opereren. 
De cursus wordt gegeven op 
maandag 29 november, 10 januari, 
14 februari en 21 maart. De 
terugkomdag is op 13 juni 2005.  
Meer informatie: Breda-Actief, 
postbus 5675, 4801 EB Breda, tel. 
5233555.
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Na de middelbare school
Annemarie Bogers, geslaagde vwo’er, studeert sinds dit 
jaar International Business and Languages op de Fontys 
Hogeschool in Tilburg. Het Haagse Beemden Nieuws had een 
gesprek met haar over haar studiekeuze en alles wat daarmee 
te maken heeft. Want wat is nou precies het verband tussen 
een mobieltje en de lerarenkamer?

Door Rowan Zuidema

Het was voor Annemarie van het be-
gin af aan al duidelijk dat ze later iets 
met talen wilde gaan doen. “Maar ik 
zag mezelf nou ook niet echt voor de 
klas staan,” vertelt de 18-jarige bru-
nette. Omdat Annemarie vermoedde 
dat ze als tolk of vertaler maar wei-
nig werk zou kunnen vinden, was ze 
meer geïnteresseerd in een studie die 
zich op het bedrijfsleven richt.

Ziekte
“Eigenlijk had ik plannen om naar de 
Universiteit van Nijmegen te gaan en 
daar bedrijfscommunicatie te gaan 
studeren,” aldus Annemarie. De 
keuze leek dus snel gemaakt. Maar 
het werd een heel ander verhaal toen 
Annemarie vorig jaar september ziek 
werd. Ze bleek CVS te hebben, het 
chronisch vermoeidheid syndroom. 
Elke dag op en neer treinen naar Nij-
megen was vanaf dat moment dus 
geen optie meer. “Ik besloot daarop 
bij de decaan langs te gaan en hem 
te vragen welke opleiding ongeveer 
vergelijkbaar is met bedrijfscommu-
nicatie. En daar kwam dus IBL uit op 
de Fontys Hogeschool.“

Vakken
Nu hoeft ze elke dag ‘slechts’ drie 
kwartier met de trein te reizen naar 
Tilburg. Tot nu toe heeft ze het erg 
naar haar zin op het hbo. Wel blijkt 
de nadruk bij deze opleiding minder 
op talen te liggen dan Annemarie 
gehoopt had. Er is meer aandacht 
voor zakelijke vakken als marketing, 
management en bedrijfseconomie. 
Dat wil niet zeggen dat talen tijdens 
deze studie van geen enkel belang 
zijn. Integendeel. Engels is een ver-
plicht vak voor iedereen. Sterker 
nog, studenten komen continu met 
de taal in aanraking, omdat de les-
boeken van (bijna) alle vakken in 
het Engels zijn. “Dat is eigenlijk best 
lastig,” geeft Annemarie toe, “om-
dat je wel gewoon les krijgt in het 
Nederlands.”
Daarnaast heb je ook nog de keuze 
uit een tweede taal: Duits of Frans. 
Welke van de twee kan Annema-
rie aanraden? “Ik heb voor Frans 
gekozen, omdat dat op de middel-
bare school ook al m’n lievelingsvak 
was.” 

Mobieltje
Natuurlijk gaat het er op allerlei vlak-

ken anders aan toe op het hbo ver-
geleken met de middelbare school. 
Wat de docenten betreft is het op de 
hogeschool bijvoorbeeld geen enkel 
probleem de leraren bij de voornaam 
te noemen. Maar zomaar de lera-
renkamer binnenstappen wanneer 
je een vraagje hebt, gaat niet zo ge-
makkelijk meer. Je zult namelijk eerst 
door de lerarenwerkplaatsen heen 
moeten lopen om bij de leraren-
kantine terecht te komen. Vaak zijn 
leraren geconcentreerd bezig in de 
werkruimtes en worden ze dan dus 
niet graag gestoord door studenten 
die bij het minste of geringste komen 
binnenvallen. 
Dus wat doe je in zo’n geval? Je pakt 
je mobieltje en belt de desbetref-
fende docent op! Vaak duurt dat 
gesprekje niet meer dan een paar 
seconden: “Hallo, ik sta voor de deur 
van de lerarenkamer, kunt u even 
naar buiten komen?”

Na de studie
Over vier jaar, wanneer Annemarie 
als het goed is haar studie heeft 
afgerond, is ze van plan alsnog aan 
de Universiteit van Nijmegen te gaan 
studeren. “Die opleiding duurt dan 
twee jaar in plaats van vier jaar door 
vrijstellingen.” En als ze die opleiding 
ook heeft afgerond? “Waarschijnlijk 
ga ik tegen die tijd bij een bestaand 
bedrijfje werken. Als ik dan wat meer 
ervaring heb opgedaan, kan ik altijd 
nog mijn eigen bedrijfje beginnen.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deze 
opleiding op www.fontys.nl/oplei-
dingen/international.business.and.
languages.4325.htm

Hulpverlening dicht bij huis
Bewoners van de Haagse Beemden kunnen voor psychische 
hulpverlening nu ook terecht aan de Venneweide of 
Speelhuislaan. Marlies van Gurchom (directeur van het 
Psychologisch Expertise Centrum van Gurchom en partners) 
vindt het belangrijk zorg dicht bij huis te kunnen bieden.

Door Marian Breedijk

Psychologisch Expertise Centrum 
van Gurchom en Partners
Marlies van Gurchom ( o.a. klinisch 
psycholoog, psychotherapeut, kin-
der- en jeugdpsycholoog) is vanaf 
1990 al actief in geestelijke gezond-
heidszorginstellingen en in een eigen 
praktijk. Vanaf 2001 richtte zij zich 
geheel op haar eigen praktijk. In vier 
jaar tijd wist ze haar eenmansbedrijf 
uit te breiden tot een expertise cen-
trum met twintig medewerkers. Haar 
eerste medewerker was een collega 
die stage kwam lopen en daarna 
in loondienst kwam. Nu werken er 
meerdere psychologen en psycho-
therapeuten met verschillende speci-
alismen. Ook een psychiater en een 
orthopedagoog maken deel uit van 
het centrum. Door die veelheid aan 
specialismen kan het centrum in de 
breedste zin van het woord psycho-
logische hulp en deskundigheid bie-
den aan volwassenen en kinderen.

AWBZ erkenning
In januari 2004 kwam de AWBZ 
erkenning. Goed nieuws voor men-
sen die psychologische hulp nodig 
hebben. Met deze erkenning heeft 
de cliënt er een nieuwe keuzemoge-
lijkheid bij in de geestelijke gezond-
heidszorg. Zij kunnen in het centrum 
terecht zonder zelf voor de kosten 
van de behandeling op te hoeven 
draaien. Afhankelijk van de proble-
matiek en de daarbij behorende 
behandeling worden de kosten na 
verwijzing door de huisarts of be-
drijfsarts geheel vergoed door de 
AWBZ. In andere gevallen worden 
ze (grotendeels) vergoed door het 
ziekenfonds of de particuliere verze-
keringsmaatschappij. Vanaf dit jaar 
mag u behalve door de huisarts ook 
verwezen worden door de bedrijfs-
arts, voor zowel privé-problemen als 
problemen die te maken hebben met 
de werksituatie. 

Aanmelding en behandeling
Mensen kunnen zich aanmelden met 
of zonder verwijzing van de huis-
arts en bedrijfsarts. Voor volledige 
vergoeding van de behandeling is 
wel een verwijsbrief van huisarts of 
bedrijfsarts nodig. Tijdens het eerste 
telefoongesprek zal men proberen 
duidelijk te krijgen bij welke hulpver-
lener de problematiek het beste be-
handeld kan worden. Na de aanmel-
ding volgen één of meerdere intake-
gesprekken en een psychologisch 
onderzoek, waarna de behandeling 
zal gaan starten. De problemen die 
behandeld worden, zijn kortdurend 
en klachtgericht, maar bestaan ook 
uit langdurige en complexe proble-

matiek. Een behandeling kan bestaan 
uit individuele therapie, gezins- of 
relatietherapie; ook speltherapie of 
groepstherapie horen bij het aan-
bod. Samen met de cliënt wordt er 
een behandelplan opgesteld, zodat 
duidelijk is, waaraan gewerkt gaat 
worden. Over het algemeen worden 
mensen (na de aanmelding) binnen 
twee of drie weken uitgenodigd voor 
een gesprek.

Verschillende locaties
Voor hulpverlening moeten mensen 
niet ver reizen, vindt Marlies. Er zijn 
dan ook negen vestigingen waar de 
mensen terecht kunnen. Naast het 

hoofdkantoor aan de Speelhuislaan 
gaan de hulpverleners op vaste tijden 
naar andere locaties. Dit zijn veelal 
gezondheidscentra en huisartsen-
praktijken, waarmee goed en inten-
sief wordt samengewerkt. Zo heeft 
men o.a. gastvrij onderdak gevonden 
in Prinsenbeek, Etten-Leur, Zundert, 
Roosendaal en Zevenbergen. In de 
Haagse Beemden is er een locatie 
aan de Venneweide. Het vinden van 
geschikte en betaalbare ruimte was 
niet overal eenvoudig. Soms worden 
in gezondheidscentra hoge prijzen 
gevraagd. Voorlopig is Marlies tevre-
den met de ruimtes waarin ze nu hun 
cliënten kunnen ontvangen.

Vraaggericht
Marlies gaat uit van het standpunt: 
wat de cliënt nodig heeft, willen wij 
in huis hebben. De behoefte aan hulp 
voor ouders en hun kinderen is de 
laatste jaren sterk toegenomen. Ze 
overweegt om de deskundigheid die 
op dit gebied al in huis is, uit te brei-
den, zodat ze deze groep nog beter 
van dienst kunnen zijn. In januari 2005 
start er een sociale vaardigheids-
groep voor kinderen in de leeftijd van 
6-9 jaar en een groep in de leeftijd 
van 9-12 jaar. Voor volwassenen zijn 
er groepen om te leren ontspannen, 
de zogenaamde “ontspannings-
groep”, de assertiviteitsgroepen en 
gespreksgroepen voor mensen met 
uiteenlopende problemen. Omdat 
het hulpaanbod voortdurend aan 
vernieuwing en uitbreiding onderhe-
vig is, is er altijd wel een aanbod dat 
aansluit bij de problematiek en de 
behoefte van de cliënt.

Voor informatie en aanmelding: 
5426951.

Iets bijzonders?
 
Hebt u in onze wijk iets 
bijzonders meegemaakt of 
gezien? Bericht het ons! 

hbnieuws@westbrabant.net

Meningen over  
de 30 km zone

Om dit te weten te komen, hebben we hier en daar 
aangebeld en ook passanten benaderd. Deze enquête is 
natuurlijk niet representatief, omdat het de mening van 
slechts tien personen omvat. Maar toch zit er lijn in. We 
stelden vier vragen.

Door Aad Robeerst

Vindt u de 30 km zone een goed idee?
Hierop antwoordden zeven mensen met ja en drie met nee.

Wordt er nu rustiger gereden?
Dit leverde tweemaal ja en acht maal nee op.

Heeft u last van de drempels, door bijvoorbeeld geluid?
Eén keer ja en negen keer nee.

Zijn de drempels te hoog, goed of te laag?
Antwoord: één te hoog, drie goed en zes keer te laag.

Verder waren er nog wat algemene opmerkingen. “Het is wel een goede 
bedoeling, maar de drempels zijn te mooi.” “Weggegooid geld.” “Doe 
wat aan de rondweg.” “Resultaat is nihil” en “Wie gaat er nu handha-
ven”?
De algemene tendens is dus, dat de meeste mensen het niet zien zitten.

Nu nog een aanvulling op ons artikel over de Westerhagelaan in HBN 9. 
Het schijnt dat je, als je op internet via zoekmachine Google de zoekargu-
menten: ‘Breda; Westerhagelaan; hard’ intikt, wordt gelinkt naar een site 
waar motorrijders elkaar aangeven waar je ‘lekker plat’ kunt gaan. In weg-
piratenjargon: oerend hard door de bochten. Dat geeft wel te denken…

KBO- 
nieuws

Zaterdag 27 november in steun-
punt ‘Heksenwiel’ onze maande-
lijkse bingo-avond. De zaal gaat 
open om 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur. Een bingoboekje voor 10 ron-
des kost € 5,-, daarnaast wordt 
er ook nog een superronde ge-
speeld voor de prijs van € 1,50.
Dinsdag 14 december brengen we 
weer een bezoek aan de breifabriek 
te Marchienne en we besluiten deze 
dag met een heerlijk etentje. De le-
den hebben over deze dag al infor-
matie ontvangen. Hebt U ook inte-
resse om mee te gaan, informeer dan 
eens bij Riet Muishout tel. 5416149.

Keyboardorkestleden gezocht
In het land bestaat een aantal key-
boardorkesten dat met elkaar optre-
dens verzorgt in diverse verzorgings-
huizen etc. In zuidwest Nederland 
bestaat een dergelijk orkest nog niet. 
Het lijkt mij (keyboardspeler op ama-
teur-basis) een uitdaging een der-
gelijk orkest in Breda van de grond 
te krijgen. Als u een eigen keyboard 
bezit, waar u al een aardig stukje 
op kunt spelen (van bladmuziek), 
dan is het mogelijk om deze hobby 

met anderen te delen, met als uit-
eindelijk doel om dan gezamenlijk 
in verzorgingshuizen e.d. te spelen. 
Het enthousiasme en de bereidheid 
om onze medemensen nog wat 
plezier te brengen staat meer op 
de voorgrond dan een speelniveau 
van hoog gehalte. De kwaliteit kun-
nen we immers met elkaar ontwik-
kelen. Wanneer uw belangstelling is 
gewekt, kunt u reageren via E-mail 
aan keyboardmasters@hotmail.com

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit altijd weten
 

Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste dinsdag na de 
verschijnings-datum van de krant en geef uw naam, adres, 
postcode en telefoonnummer door. Indien mogelijk wordt de 
krant die week nog nabezorgd.

Annemarie Bogers
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Scouting vecht tegen vandalisme
De twee scoutinggroepen in onze wijk, St. Joris en Scouting 
Haagse Beemden, hebben al heel lang veel last van vandalisme. 
De groepsleiding heeft de handen vol aan extra werk om ‘te 
voorkomen en te genezen’. Een gesprek met het bestuur van 
St. Joris, met als woordvoerders  secretaris Van Der Velden en 
voorzitter Cees van Gils.

Door Aad Robeerst

Een stukje geschiedenis
St. Joris is nu gevestigd in een 
prachtig troephuis aan de Rietdijk 
bij de Texasbar. Begonnen in 1989 
aan de Kraanvogel, zwierven zij 
via verschillende locaties naar hun 
huidige onderkomen. Voor wat 
betreft de activiteiten een ideale 
plaats, zo vlak bij de Asterdplas en 
het Haagse Beemdenbos. Maar voor 
wat betreft het vandalisme ligt het 
niet zo gunstig. Er werden in het 
verleden, en ook nu nog, regelmatig 
vernielingen aangericht en diefstal-
len gepleegd. Oorzaak is de ligging 
nabij de parkeerplaatsen van de 
Asterdplas, waar regelmatig dingen 
gebeuren die het daglicht niet kun-
nen velen. Drinkende hangjongeren, 
flessen die kapot gegooid worden, 
drugsdealers, stiekeme handel, en 
vul zo verder maar in. In juli werd de 
publiciteit gezocht met een artikel in 
BN/De Stem. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat de samenwerking met 
de politie daarna stukken beter is 
geworden. Op een melding of alarm 
wordt nu inderdaad gereageerd, met 
als direct gevolg een afname van de 
overlast.

Veiligheid
“Wij doen er alles aan om onze 
leden en de gebruikers van het ge-
bouw daar veilig te laten vertoeven,” 
aldus het bestuur. “Het beleid is erop 
gericht om schade te voorkomen, en 
als die toch is ontstaan, die zo snel 
mogelijk weer te herstellen. Door 

snoeien van de struiken wordt alles 
zo veel mogelijk ‘in het zicht’ gehou-
den. Dat kost veel geld en moeite, 
wat beter aan de activiteiten besteed 
zou zijn.” 

Waarom is scouting zo 
belangrijk?
“Wij hebben ongeveer 125 leden, 
kinderen die door 30 leidinggeven-
den op een voor hen leuke manier 
goed en verantwoord bezig worden 
gehouden. Het sociale aspect is 
belangrijk. Ook werken wij mee bij 
evenementen, zoals de Ballonfiësta 
en de Haagse Beemden Loop.” 

De problemen
Dit zijn vooral zaken als vernielingen, 
diefstal van bij voorbeeld tuinstoelen 
en stookhout. Gelukkig is het hele 
complex door een stevig hek afge-
sloten, maar desondanks lukt het de 
onverlaten toch om binnen te komen. 
Ook is er een goede alarminstallatie. 
Om de problemen zoveel mogelijk te 
voorkomen, wordt er gestreefd om 
de bezettingsgraad van het gebouw 
zo hoog mogelijk te houden. Als er 
mensen aanwezig zijn, blijft het ge-
spuis weg. Heel gelukkig is de leiding 
met de huur van het gebouw door 
de Kober Groep, die hier 4 dagen 
per week buitenschoolse opvang 
organiseert.

Wat moet er gebeuren?
De situatie zou meegenomen moe-
ten worden in het Beheersplan As-
terdplas van de gemeente. Helaas 
kwam er, ook na de publiciteit, nog 

geen uitnodiging van de gemeente 
om over een en ander te praten. Een 
goede zaak zou al zijn om de ach-
terste parkeerplaats van een goede 
drainage en verlichting te voorzien. 
Het groen zou drastisch gesnoeid 
moeten worden om de zichtbaarheid 
te vergroten en bovendien zou, zeker 
in de donkere maanden, de  parkeer-
plaats in het bos deugdelijk afge-
sloten moeten worden, zodat het 
onmogelijk wordt om in het donker 
‘duistere goederen’ over te laden.
In ieder geval benadrukt het bestuur 
de uitstekende relatie met de exploi-
tant van de Texasbar en ook het con-
tact met de wijkagent en de politie is 
in het algemeen goed.

Scouting Haagse Beemden
Helaas was de vertegenwoordiger 
van de Scouting Haagse Beemden 
aan de Somerweide verhinderd. St. 
Joris en zij werken echter goed sa-
men. Mede door de ligging aan de 
Somerweide kunnen ze daar geen 
omheining plaatsen. De grote scha-
depost is daar dan ook de voortdu-
rende bekladding met graffiti. En 
uiteraard ook daar de regelmatige 
schade door inbraakpogingen. De 
rolluiken moeten er vaak gerepa-
reerd worden. Als leiding word je 
er wel eens moedeloos van. Blijft de 
oproep aan omwonenden: “Ziet u 
iets verdachts, bel snel de politie.” 

‘Vlierenbroek’ krijgt officiële status
Na vier jaar eindelijk erkenning. De Brede school ‘Vlierenbroek’ heeft 
van de gemeente Breda de officiële status gekregen. De gemeente 
stelt een bedrag van 60.000,- euro beschikbaar, mits de school zelf een 
evenredig bedrag investeert voor de realisatie van de activiteiten. Reden 
voor een groot feest. Op 3 december 2004 wordt het uitgebreid gevierd. 
Kinderen en ouders van OBS de Vlier, KBS Hagehorst en peuterspeelzaal 
de Keettrappertjes worden verrast met een spellencircuit en kunnen 
getuigen zijn van de officiële onthulling van de naamplaten op de 
gebouwen die de Brede school Vlierenbroek vertegenwoordigen.

Door Nelleke van der Zee

De Brede School is een samenwer-
king van de drie vermelde partijen 
met een aantal partners om kinderen 
meer te bieden dan alleen onderwijs. 
Zo zijn de schooltijden ook verschil-
lend van het reguliere onderwijs. De 
school is geopend om 7.30 en sluit 
rond 18.00 uur. Wim Goyaarts, di-
recteur van KBS Hagehorst is razend 
enthousiast. “Wij zijn blij dat de pilot 
fase voorbij is. Nu we de officiële 
status hebben, kunnen we de ge-

meente vragen om de hoognodige 
uitbreiding van de school. Alles onder 
één dak is niet alleen prettig, maar 
ook functioneel. We kunnen dan 
makkelijker contacten onderhouden 
met onze partners. Momenteel is de 
Brede school verdeeld over diverse 
locaties. Voor het overblijven onder 
professionele begeleiding moeten 
de kinderen naar een ander gebouw. 
Kinderen die ’s morgens vroeg ge-
bracht worden, zitten ook in een 
ander gebouw.” Wim weet zelfs al 
op welke manier er aanpassingen 

gedaan kunnen worden. “Laat maar 
op het voorplein een aanpassing 
komen.”

Partners
Naast de samenwerking van de twee 
basisscholen en de peuterspeelzaal 
werken organisaties zoals de Stich-
ting Katholiek Onderwijs Breda Mark 
en Aa, buitenschoolse opvang, de 
Kober groep, Stichting Sprong voor 
onderwijskansenbeleid, Instituut 
voor Maatschappelijk Welzijn, Politie 
Prinsenbeemden, Vertizontaal en de 
GGD nauw samen. Zo kunnen zij de 
onderwijskansen van kinderen tot 
dertien jaar vergroten. Door naast 
het reguliere schoolprogramma ook 
naschoolse activiteiten te houden, 
zal de betrokkenheid met de buurt 
ook worden verbeterd. Kinderen die 
overblijven kunnen gebruik maken 
van speelgoed uit de spelcontainers 
van het ‘Turfje’, maar ook na school-
tijd kunnen buurtkinderen terecht 
bij de spelcontainers. Door gebruik 
te maken van de expertise van de 
Nieuwe Veste en het MEC (Milieu 
Educatief Centrum) kunnen er ook 
andere projecten starten zoals; dra-
ma, streetdance, fotografie of Natuur 
en Milieu. Vertizontaal helpt bij de 
uitvoering van diverse projecten en 
coördineert de buitenschoolse activi-

teiten. Vanaf januari 2005 is Marijke 
Wiskerke belast met deze taak.

Ouderkamers
Op de basisscholen komt een ou-
derkamer. Hierin kunnen ouders 
onder professionele begeleiding 
van gedachten wisselen. Naar be-
hoefte krijgen zij opvoedkundige 
ondersteuning of kunnen zij een 
workshop volgen. Er is voor aparte 
ouderkamers gekozen, omdat de ou-
ders toch het liefst op de school van 
hun eigen kroost willen zitten. KBS 
Hagehorst en OBS de Vlier hopen zo 
de ouders meer te kunnen betrekken 
bij de school. In de sporthal biedt 
‘Breda Actief’ diverse naschoolse 
sportieve activiteiten aan. De afgelo-
pen vier jaar heeft de Brede school 
Vlierenbroek precies kunnen zien, 
waar de knelpunten zaten. Vooral 
de coördinatie van de activiteiten 
liet behoorlijk te wensen over. Door 
de aanstelling van Marijke Wiskerke 
hoopt de Brede school dat probleem 
te hebben opgelost. Nu nog de rea-
lisatie van de aanbouw, dan zijn ze 
helemaal content. Eén permanente 
vaste ruimte met alles onder één dak 
en één entree.
Meer info: OBS De Vlier, tel. 5418698 
of KBS Hagehorst, tel. 5418661.

Foto Peter van KakerkenWim Goyaarts aan het werk

Cultuur in de Haagse Beemden

Denkt u ook wel eens: "Het lijkt wel 
alsof er hier in de buurt nooit iets 
cultureels gebeurt." Dan hebben 
wij, Brassband West-Brabant en de 
koren Novakids en Novavoices, ver-
heugend nieuws voor u. Op zaterdag 
11 december 2004 kunt u zich al-
vast in de muzikale kerstsferen laten 
brengen. In de Lucaskerk geven 
deze drie lokale verenigingen 
een gezamenlijk kerstconcert. 
Brassband West Brabant is een 
muziekvereniging die al ruim 20 
jaar gevestigd is in de Haagse 
Beemden. De vereniging heeft 
een jeugdorkest met muzikanten tus-
sen de 7 en 17 jaar en Brassband met 
circa 20 leden. Op koperen blaasin-
strumenten en met slagwerk spelen 
zij gevarieerde muziek, van klassieke 
koralen tot Phil Collins. Zij repeteren 
iedere dinsdagavond in De Beemden-
til onder leiding van Herman Wiegers.
De koren Novavoices en Novakids 
komen voort uit de vereniging Nova-
fonie. Deze vereniging bestaat bin-
nenkort 10 jaar. Sinds begin dit jaar 
zingen zo'n 25 kinderen in het kin-
derkoor Novakids onder leiding van 

Jacobijn Wallis. Zij repeteren iedere 
dinsdagmiddag in het Kraaienest.
Het koor Novavoices staat onder 
leiding van Roel Noga en heeft 
40 leden. Zij repeteren iedere 
dinsdagavond in het Kraaienest.
De gezamenlijke verenigingen bie-
den u een concert met bekende en 
onbekende kerstmuziek. Gedeeltes 
van het programma zullen geza-
menlijk worden uitgevoerd in wisse-
lende samenstellingen. U kunt hierbij 
denken aan een kerstlied door het 
jeugdkoor onder begeleiding van het 
jeugdorkest, maar ook aan een ge-
zamenlijk optreden van beide koren 
met beide orkesten. Het volledige 

programma is nog niet 
geheel vastgesteld, maar 
is vanaf begin december 
op www.novafonie.nl of 
op www.brassbandwest-
brabant.nl na te lezen. 
De Lucaskerk bevindt 

zich aan de Tweeschaar 77, tegen-
over winkelcentrum Heksenwiel. 
De kerk is geopend vanaf 19.30 
uur en het optreden begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. 

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit altijd weten
 

Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste dinsdag na de verschijnings-datum van de krant 

en geef uw naam, adres, postcode en telefoonnummer door. Indien mogelijk wordt de krant 

die week nog nabezorgd.

Slagwerk 
Vereniging 
Breda i.o.

Initiatiefnemer Willy van Maasak-
kers plaatste in de vorige uitgave 
van het Haagse Beemden Nieuws 
een oproep voor leden, bestuurs-
leden en oefenruimte voor een 
op te richten slagwerkvereni-
ging met daarin de vraag naar:

•	 Jeugd slagwerkgroep (stand-
plaats Haagse Beemden)

•	 Gevorderden slagwerkgroep 
(gevorderde slagwerk muzikan-
ten uit heel Breda)

•	 Slagwerkkaartenbak ensemble 
(met zeer ver gevorderde slag-
werkers uit de hele regio West-
Brabant).

Hierop zijn inmiddels (binnen 2 da-
gen!) al zoveel aanmeldingen bin-
nengekomen, dat er een voorlopig 
bestuur kan worden gevormd. Ook 
heeft zich al een aantal nieuwe 
leden aangemeld, waarmee ze 
spoedig aan de slag kunnen. Ui-
teraard kunt u de initiatiefnemer 
via onderstaande mogelijkheden 
benaderen om nadere informatie 
in te winnen. U mag erop rekenen 
dat u van hen nog veel (voorlopig 
nog alleen nieuws, later ook veel 
muziek) zult gaan horen. Met slag-
werk groeten, Willy van Maasak-
kers, Koolmees 21, 4822 PP Breda, 
tel. 5417508 of 06-51499385. 
E-mail: wvmbreda@planet.nl, fax: 
5420012.
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Carnavalsstichting CC 
Giegeldonk

Deelname in de optocht in Giegeldonk? Begeleiding bij 
het maken van een creatie nodig? Heeft u wel eens de 
prikkel gehad om mee te doen in de carnavalsoptocht van 
Giegeldonk? Heeft u wel eens gedacht: “Ik heb een leuk 
idee!” maar uiteindelijk komt er niets van?

Hoe komt het toch dat u niet deelneemt?

•	 Ik kan niet lassen
•	 Ik weet niet wat voor materiaal ik kan gebruiken
•	 Het kost teveel tijd
•	 Ik ben niet handig
•	 Ik weet niet waar ik moet beginnen
•	 Ik heb niet alle gereedschappen
•	 Etc. etc.

De stichting CC Giegeldonk kan ervoor zorgen, dat u begeleiding en on-
dersteuning van onze facilitaire dienst krijgt bij het ontwerpen en maken 
van uw creatie! Wij vragen niet om grote wagens in onze optocht; kleine 
carnavaleske creaties, individueel of met kleine loopgroepen weten wij 
op waarde te schatten en zijn meer dan welkom. Wij gaan ervan uit dat 
deelnemen belangrijker is dan winnen.
Bij voldoende aanmelding wordt er een workshop voor een groep ge-
organiseerd. Het is echter ook mogelijk om persoonlijk een afspraak te 
maken voor begeleiding en ondersteuning. Uw vragen of aanmeldingen 
kunt u mailen aan optocht@giegeldonk.nl of via tel. 5421410. Of bezoek 
eens onze website www.giegeldonk.nl voor overige informatie. 

Carnavalsvereniging ’T Is Wa 
In onze statuten staat het volgende: “’T is wa beoogt een carnavalsgroep te 
zijn, waarbij gezelligheid en saamhorigheid voorop staan.” Wij staan bekend 
als de gezelligste vereniging van Giegeldonk. Iedere carnaval proberen wij zo 
origineel, maar vooral zo leuk/raar mogelijk uit de hoek te komen. Binnen de 
vereniging proberen wij zo vaak mogelijk leuke dingen te doen. Zo proberen we 
eens per jaar een pretpark onveilig te maken, of een restaurant te verbouwen.

Ook dit jaar zullen we weer te zien zijn in de Haagse Beemden, of zoals we het 
rond carnaval noemen: Giegeldonk. Wat we gaan doen tijdens de optocht ver-
tel ik uiteraard niet, maar reken maar op 
iets ludieks. Ook zullen we regelmatig te 
zien zijn in het Kraaienest, alwaar wij zeer 
duidelijk herkenbaar aanwezig zullen zijn. 
Als jullie meer van ons willen weten, kom 
dan eens kijken op onze website www.
tiswa.tk 

CARNAVALSKRIEBELS
Carnavalsseizoen van start

Op 13 november ging met een 
groots elfde van de elfde feest in het 
Kraaienest en een spectaculaire pre-
sentatie van de nieuwe Prins het car-
navalsseizoen van start. Het belooft 
dit jaar een druk en aansprekend 
carnavalsjaar te worden; het feest 
der feesten barst al vroeg in het jaar 
(vrijdag 4 februari) los én Giegeldonk 
neemt in een kort tijdsbestek een 
aantal organisaties voor haar reke-
ning die zijn weerga niet kennen.

Nieuwe Prins op 13 november?
Normaal regeert een Prins drie 
jaar maar via het nieuwe protocol-
laire hoofd, Hennie van Haperen, 
laat Giegeldonk weten dat er tal-
rijke verschuivingen hebben plaats-

gevonden, onder andere bij de 
keuze van de Prins. Ook de raad 
van elf is voor de helft vernieuwd.

De Bimde Blaozers
hebben zich inmiddels ontpopt als een 
zeer aansprekende kapel. Uit diverse 
windhoeken krijgen de geel-blauwe 
muzikanten uit de Haagse Beem-
den het verzoek voor optredens en, 
mooier nog, om tijdens carnaval als 
Hofkapel te fungeren. Geen wonder 
want deze muziekkapel staat garant 
voor kwaliteit, originaliteit en sfeer. 
Giegeldonk is dan ook uitermate blij 
dat het met deze kapel een meerja-
rige afspraak heeft kunnen maken. 
Ook de Klanketappers en de Fie-
pers zullen acte de présence geven. 

Leutkalender
Met de elfde van de elfde staat de eer-
ste Giegeldonkse carnavalsactiviteit 
op de leutkalender. Vrijdag 2 januari 
de traditionele nieuwjaarsreceptie en 
zaterdag 8 januari het Prinsen Gebu-
ren Bal. 13 Leutvorsten uit de regio, 
compleet met Gevolg en Hofkapel 
maken die dag hun opwachting in 
de Haagse Beemden. Het program-
ma start die zaterdagmorgen om 
11 over 11 met het leggen van een 
gedenksteen op winkelcentrum Hek-
senwiel. Na een heuse Giegeldonkse 
Toer (?) zullen naar verwachting zo’n 
600 mensen ’s avonds aanwezig zijn 
in het Indoor Fun Centrum voor dit 
traditionele feest. En dan drie we-
ken later volgt in De Loper de Bonte 

Bimde Avond met opnieuw een aan-
trekkelijk programma. De Senioren 
hebben zondags hun Bonte Senioren 
Middag, waarna vrijdag 4 februari 
met bezoeken aan de basisscholen 
het echte carnavalsfeest losbarst.

Doelstelling
De Stichting CC Giegeldonk staat 
voor het totale carnaval, in en voor 
de gehele Haagse Beemden. Naast 
het bieden van carnavalsplezier voor 
alle leeftijdsgroepen streeft Gie-
geldonk er ook naar om het echte 
Giegeldonkse carnavalsgevoel on-
der de bewoners te creëren en uit 
te bouwen. Alleen met de hulp van 
iedereen uit de wijk is dit mogelijk. 
Door met velen aanwezig te zijn kan 

hiervoor het startsein gegeven wor-
den. Het (ook al vernieuwde) bestuur 
onder leiding van voorzitter Rob van 
der Pol zorgt voor een aantrekkelijk 
programma met alleen maar ‘leven-
de’ muziek en een spectaculaire pre-
sentatie van de (nieuwe?) Prins van 
Giegeldonk met zijn Gevolg. Omdat 
in andere delen van Breda het carna-
val reeds een week eerder van start 
gaat, zullen meer dan waarschijnlijk 
de Leutvorsten van Breda, Ginne-
ken en Princenhage aanwezig zijn. 
Het Kraaienest gaat open om 20.00 
uur en, rekening houdend met de 
thuiswedstrijd van NAC, zal de pre-
sentatie rond half tien beginnen. 
De toegang is gratis. Het carnavals-
motto luidt: “Ge lopter meej weg”.

C.V. van Om d’n Hoek
Terwijl de avonden lengen en de wind de bladeren van de 
bomen rukt, houden de leden van ‘C.V. van Om d’n Hoek’ 
hun eerste carnavalsbijeenkomst. Onder het genot van een 
lekkere pint gerstenat evalueren ze met de nodige humor 
hun schotse creatie van vorig jaar. Ook dit jaar willen ze 
weer een act bedenken die het publiek erbij betrekt.

‘C.V. van Om d’n Hoek’ loopt al mee vanaf 1993 en is de langst lopende 
Carnavalsclub in de Haagse Beemden. En ook dit jaar willen ze weer van 
de partij zijn. De laatste jaren lopen en bouwen ze steeds meer samen met 
hun kinderen, die aanvankelijk een eigen clubje hadden.

Als ik vraag, wat hun zo motiveert, zijn ze eensgezind: “Door het samen 
bouwen, leven we veel meer naar carnaval toe. Bovendien zien we elkaar 
nu ook eens tijdens de wintermaanden. En je hoeft echt niet van carnaval 
te houden”, vertelt het Cambodjaanse lid van deze internationale club. 
Niet ieder lid loopt mee in de optocht, die is voor de echte liefhebbers. 
Het gaat bij deze vereniging vooral om de gezelligheid onderling en met 
de andere verenigingen. 

Toch hebben ze ook moeilijke momenten gekend (het overlijden van een 
van hun clubgenoten) en overwogen ze wel eens om ermee te stoppen. 
“Maar dan heb je niets meer en zie je elkaar niet meer tijdens deze don-
kere maanden.” En dus gaan ze verder met overleggen.

Als ik even later mijn kraag hoog optrek om de kou te weren, denk ik aan 
de warme sfeer in deze twee straten. Waar mensen samenwerken is altijd 
warmte. Ik vraag me af of 
we zoiets ook in onze straat 
zouden kunnen beginnen. 
Ik zal het er eens met mijn 
buren over hebben.
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Voor veel mensen is Halloween een goede gelegenheid om 
alvast een voorschot te nemen op het komende carnavals-
seizoen. Onze fotograaf Peter van Kakerken ging op pad en 
kwam terug met een mooie impressie van het griezelfestijn 
in onze wijk

Recente foto van de HSL tunnelbak. Te zien zijn oa de twee in aanbouw zijnde stadsducten, de gereedgekomen 
oostelijke rijbaan van de A16 en de al gereed gekomen HSL-tunnelbak. In 2006 moet alles volgens plan klaar 
zijn.

bron: HSL-Zuid  foto: Joop van Houdt  fotografie
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Afrekenen met Essent  
duurt voort
Nadat een aantal geschrokken wijkbewoners Bekom op 
de hoogte had gebracht van hun enorm gestegen kosten 
voor het energieverbruik, startte Bekom in april een eigen 
onderzoek naar de jaarafrekeningen van Essent. Aan de 
oproep kopieën te sturen naar het secretariaat van Bekom 
gaven meer dan honderdvijftig wijkbewoners gehoor. Niet 
alleen degene die (veel) moesten bijbetalen, maar ook 
gezinnen bij wie de gebruiksgegevens overeenstemden met 
de verwachtingen stelden hun gegevens beschikbaar.

Er werd een actiecomité Essent 
opgericht, die op een zeer profes-
sionele wijze de verbruiksgegevens 
van de ingezonden jaarafrekeningen 
analyseert. In een rapport conclu-
deert zij dat de gemiddelde verbruik-
stoename van warmte (GJ) in de 
periode 2003/2004 ten opzichte van 
2002/2003 bijna zesendertig procent 
bedroeg en dat een nader onder-
zoek naar de reden van deze stijging 
op zijn plaats is. Naar aanleiding van 
deze rapportage nodigt Essent het 
actiecomité uit voor een gezamenlijk 
overleg waarin de te volgen stappen 
besproken zouden worden die als 
doel hebben het tevreden stellen 
van de Essent-klanten in de Haagse 
Beemden.

Onderzoek
Eén van de afspraken die het actieco-
mité en de energieleverancier maken 
is dat Essent zelf een groot eigen 
onderzoek zal uitvoeren. Het kost 
Essent veel tijd en moeite een repre-
sentatieve set verbruiksgegevens uit 
de eigen database te isoleren en ana-
lyseren, maar eind september conclu-
deert Essent zelf dat het onderzoek 
naar het warmteverbruik van 1257 
klanten in Kievitsloop uitwijst dat 
het energieverbruik over 2003/2004 
aanzienlijk hoger is dan het landelijk 
gemiddelde in dezelfde periode.

Nieuw informatiesysteem
Essent wil echter, net als in het on-
derzoek van het actiecomité, ook de 
verbruikgegevens van de voorgaande 
periode in het onderzoek betrekken. 
Dan blijft het lange tijd stil. Ondanks 
veelvuldig aandringen van de voor-
zitter van het actiecomité laten de 
resultaten van het onderzoek van de 
historische gegevens op zich wach-
ten. Uiteindelijk komt er een verkla-
ring: Essent is in 2002 overgegaan 
op een nieuw informatiesysteem. De 

gegevens van de verschillende ver-
bruiksperiodes zijn niet in hetzelfde 
informatiesysteem beschikbaar, het-
geen de afronding van het onder-
zoek enorm bemoeilijkt. Bovendien 
blijkt er bij de overgang naar het 
nieuwe systeem mogelijk iets mis te 
zijn gegaan met de registratie van de 
opnamedata.
Essent wil het beloofde onderzoek 
onder een groot aantal gebruikers, 
vanwege de technische problemen, 
wijzigen in een diepgaande analyse 
van een kleine groep cliënten, maar 
stelt voorafgaand aan datzelfde 
onderzoek dat geen algemeen 
geldende conclusies zullen kunnen 
worden getrokken uit datzelfde on-
derzoek! Essent stelt voor de hogere 
verbruikscijfers van de inwoners van 
de Haagse Beemden dan maar toe te 
schrijven aan gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden van de gebruikers! 

Onderlinge verschillen
Hiermee gaat het actiecomité van-
zelfsprekend niet akkoord en stelt 
dat als Essent zelf niet met represen-
tatieve gegevens naar buiten kan tre-
den de gegevens uit het onderzoek 
van het actiecomité als algemeen 
geldend zullen moeten worden 
geaccepteerd, hetgeen voor Essent 
weer niet acceptabel is. Met deze 
grote, onderlinge verschillen rijst de 
vraag of er nog sprake kan zijn van 
een goede samenwerking, welke 
zou moeten resulteren in een bevre-
digende oplossing voor de inwoners 
van Haagse Beemden. Voorlopig is 
het wachten op de onderzoeksresul-
taten van Essent en de conclusies die 
daaruit getrokken mogen worden.

Wij houden u op de hoogte van ver-
dere ontwikkelingen! Bijvoorbeeld in 
een volgende Bekommering in het 
Haagse Beemden Nieuws of op de 
website www.haagsebeemden.nl

Jongeren in actie!
Op donderdag 25 november is er 
een bijeenkomst voor jongeren in de 
Haagse Beemden en daarbuiten met 
als thema ‘jongeren in actie!’ Dit 
thema hebben we gekozen omdat 
we alle jongeren willen oproepen 
om te brainstormen en te praten over 
projecten en activiteiten voor jonge-
ren in Breda en omgeving. Ook zal 
Jongeren Stichting Focus de plannen 
voor het realiseren van een activitei-

tenruimte voor alle jongeren in de 
Haagse Beemden bespreken. Je bent 
welkom op donderdag 25 november 
om 19.30 uur in de Beemdentil aan 
de  Merodelaan in de Haagse Beem-
den.
Voor meer informatie: Jongeren 
Stichting Focus, tel. 5411129. E-
mail: mailus@focuscrew.nl of kijk op 
www.focuscrew.nl.

W-groep Haagse Beemden 
biedt hulp
W-groep Haagse Beemden heeft diverse activiteiten voor 
mensen tot 65 jaar met een uitkering. Alle activiteiten zijn 
gratis. Voorzitter Henk van Wanrooy is trots op de W-groep. 
Als je ziet hoeveel mensen er hier in de buurt baat bij hebben 
om toch een fijne daginvulling te hebben. En heb je geen zin 
in een cursus, dan kun je ook voor een gezellig praatje terecht 
tijdens de Inloop.

Door Nelleke van der Zee

Henk van Wanrooy is sinds 1995 
voorzitter van de W-groep. Hij heeft 
net wethouder Heerkens een rond-
leiding gegeven. ‘Ze was heel po-
sitief en tevreden,” vertelt hij. “Wij 
hebben ook een leuk aanbod aan 
cursussen voor de buurtbewoners. 
Van maandag- tot en met vrijdag-
middag bruist het hier van de acti-
viteiten. Momenteel hebben wij 640 
deelnemers. Voor enkele cursussen 
geldt zelfs een wachtlijst.”

Lotgenotencontact
Nieuw bij de W-groep is het lot-
genotencontact. Henk heeft heel 
wat feeling met de mensen die hier 
komen. Zo is hij erachter gekomen, 
dat er toch een behoorlijke behoefte 
was aan deskundige begeleiding bij 

psychische en emotionele vraagstuk-
ken. Hij is op zoek gegaan en vond 
die begeleiding in de persoon van 
psychotherapeute Margé Knip. Zij is 
en paar maanden geleden begon-
nen met een lotgenoten groep op de 
vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. 
De groep bestaat uit vijf personen, 
die met elkaar van gedachten wisse-
len en ervaringen delen. Van hieruit 
worden er thema’s samengesteld. 
Hierdoor kunnen mensen elkaar hel-
pen en steunen. Wanneer er sprake 
is van een ‘noodkreet’, is er ook gele-
genheid om een individueel gesprek 
met de gespreksleider aan te gaan. 
De doelstelling is om de kwaliteit van 
het leven te verbeteren door het con-
tact met anderen. Tot nu toe heeft 
Henk alleen maar positieve reacties 
gekregen. Voorlopig draaien ze nog 
op proef. Na 10 december wordt er 

geëvalueerd en bekeken hoe ze ver-
der gaan. Bij de W-groep is het mo-
gelijk om voorlichting te krijgen over 
maatschappelijke en sociale voorzie-
ningen. Iedere dag is er inloop en 
kunnen de deelnemers gratis gebruik 
maken van de faciliteiten van de W-
groep. Meer info: W-groep Haagse 
Beemden, tel. 5423987 of website: 
www.wgroephaagsebeemden.nl. 

Krantenpagina van de toekomst

Ruim 200 leerlingen uit groep 7 en 
8 van vijf verschillende scholen heb-
ben meegedaan aan een wedstrijd 
waarbij zij de krantenpagina van de 
toekomst maken. De leerlingen van 
de basisscholen, De Fontein, De Sa-
menloop, Nutsbasisschool Burgt en 
de scholen van het bijzonder onder-
wijs De Rotonde en St. Liduina had-
den tot 15 november de tijd om hun 
fantasie over de toekomst de vrije 
loop te laten.
Op 16 november heeft een des-
kundige jury bestaande uit een 
toekomstdenker van Vizier 21vier en 
twee medewerkers van BN/DeStem 
zich over de pagina’s gebogen. Bij 
het jureren werd er gelet op origina-
liteit van de artikelen en vormgeving, 
de schrijfstijl en totale afwerking van 
de pagina. Alle pagina’s die werden 
ingezonden krijgen een plaats op de 
Vizier 21vier SlotExpo die te bezoe-
ken is van 3 tot en met 16 december 
2004 in Gebouw F in De Beyerd in de 
Boschstraat te Breda. De winnende 

toekomstkrantenpagina wordt daar-
naast ook in BN/DeStem geplaatst 
en de leerlingen van de winnende 
groep worden verrast in de klas.
Op het moment dat dit wordt ge-
schreven zijn de leerlingen nog druk 
in de weer met het schrijven, plakken 
en knippen van de gekste ideeën over 
het jaar 2104. We zijn erg benieuwd 
naar de ruim 30 inzendingen die zijn 
binnengekomen.
Het project is een initiatief van Vizier 
21vier in samenwerking met BN/De-
Stem. Met dit project wordt beoogd 
om ook de jeugd van Breda na te 
laten denken over de toekomst.
Vizier 21vier is een initiatief van de 
Rabobank in het kader van haar 100-
jarig bestaan. Vizier 21vier houdt 
zich al bijna een jaar bezig met de 
toekomstvisie op Breda in het jaar 
2104. 
Voor meer informatie bel Aukje 
Nachbahr (Vizier 21vier) 5308367 of 
Jacqueline Buijsrogge (BN/DeStem ) 
5312305

Thema 

Gezondheidswijzer

Dementie
Dementie kan iedereen overkomen. 
Het komt vooral voor met het stij-
gen van de leeftijd. Dementie is 
ingrijpend voor de patiënt zelf, maar 
ook voor familieleden, vrienden en 
buren. Meestal verloopt het demen-
teringsproces zeer geleidelijk. De 
eerste aanwijzingen dat er iets mis is 
kunnen bijvoorbeeld zijn: het verge-
ten van namen, telefoonnummers of 
gesprekken. Vaak ontstaat dan het 
besef dat er meer aan de hand is dan 
zomaar iets vergeten.
In de maand november schenkt de 
Gezondheidswijzer van Thuiszorg 
Breda extra aandacht aan dementie 
en de ziekte van Alzheimer.
Wij vertellen u graag meer over:

•	 Wat is dementie?
•	 De ziekte van Alzheimer; 
•	 Omgaan met patiënten 

met dementie;
•	 Ondersteuning aan partner 

en familieleden;
•	 Nuttige tips en relevante 

internetsites.

Bovendien organiseren we donder-
dag 25 november aanstaande een 
themabijeenkomst over dit onder-
werp.
De hele maand november kunt u voor 
algemene informatie over dementie 
terecht bij de Gezondheidswijzer. 
Onze medewerkers zijn bereikbaar 
op werkdagen van 08.30-17.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwe Prinsenkade 
20, 4811 VC Breda.
Telefoon (076) 526 55 70; e-mail: 
gezondheidswijzer@thuiszorgbreda.
nl
Bezoek ook onze website: www.
thuiszorgbreda.nl

Zondag 17 oktober jl. was een span-
nende gebeurtenis voor de leerlingen 
van ‘Amor Musae’. Voor een volle 
Rabozaal in Welzijnsaccommodatie 
‘De Drie Linden’ hebben ze laten ho-
ren waartoe ze in staat zijn. Hartver-
warmend om te zien hoe leerlingen, 
die zelfs nog maar een maand les 
hadden, op een onbevangen manier 
als ervaren artiesten op een groot 
podium optraden, voor vriendjes, 
ouders en opa’s en oma’s. Als af-
sluiting was er zoals gebruikelijk een 
optreden van het opleidingsorkest 
o.l.v. Willem van de Kar.
De kwaliteit van de voordrachten 
was prima en hoopgevend voor de 
toekomst van harmonie ‘Amor Mu-
sae’. Pim van de Wetering verzorgde 
de presentatie van de optredens. 

Op een humoristische wijze werden 
“de artiesten” aangekondigd. Korte 
interviews met de leerlingen na 
hun optredens en met het publiek 
zorgden voor een opgewekte on-
gedwongen sfeer, waarvan zowel 
leerlingen als toeschouwers hebben 
genoten.
Jammer voor degenen die niet kon-
den komen luisteren. Absoluut een 
gemiste kans voor de invulling van 
een plezierige zondagmiddag. Vol-
gend jaar krijgen ze een herkansing. 
We laten het op tijd weten.
Ook interesse om een instrument te 
leren bespelen, of mee te spelen bij 
‘Amor Musae’? Neem dan contact op 
met Kees Coertjens ( tel. 5413649). 
Natuurlijk kan dit ook per e-mail via 
kees@coertjens.nl 

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

Stuur uw geschreven bericht in Word naar 
hbnieuws@westbrabant.net
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de zussen Aika en Arisa

Ouders

Er zijn verschillende soorten ouders: werkloze ouders, 
gescheiden ouders, gezellige ouders, rijke ouders, arme 
ouders, oude ouders, jonge ouders en ga zo maar door.

Door Samuel de Vries

7. Als je ergens moeite mee 
hebt moeten ze je helpen (je 
hoeft niet te verwachten dat 
je na hun uitleg alles gelijk 
weet).

8. Ze mogen niet slaan (wel 
een tik).

9. Ze moeten niet tactloos 
zijn (ze mogen wel zeggen 
wat ze vinden).

10. Ze moeten zorgen dat je 
gelukkig bent (huilen mag 
best hoor!)

Als je ouders aan minder dan 
drie regels voldoen, zijn ze 
niet ultiem. Als ze aan minder 
dan vijf regels voldoen zijn 
ze niet perfect maar ook niet 
slecht. Als je ouders aan ze-
ven of minder regels voldoen 
zijn ze erg goed en proberen 
ze je goed te behandelen. Als 
ze aan alle regels voldoen zijn 
ze ultiem en perfect. Mijn ou-
ders voldoen aan zeven regels 
en zijn niet écht perfect, maar 
ook niet slecht. Misschien 
schrijf ik de volgende keer 
over ideale kinderen.

COLOFON

Redactie:  
Antonieta Derksen-Ponce

Eindredactie:  
Heidi Hoekstra

Medewerkers:  
Samuel de Vries (11 jaar) 
Michiel Beije (8 jaar) 
Kasper de Vries (11 jaar) 
Annelies Ekelmans (7 jaar) 

stripverhaal:  
Daniela Derksen (14 jaar)

De boekenwurm van het 
pleintje:  
Ruth Terwiel

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

Runescape

Veel ouders vinden het stom, maar het is heel leuk! 
Runescape (spreekt uit: roensceep) is een nieuwe 
‘computerrage’. Mijn ouders vinden het heel erg stom 
(althans mijn vader dan), mijn moeder snapt wel dat we 
dat spel willen doen. 

Door Kasper de Vries

Het is bij ons thuis ook altijd 
een ruzie over wie het eerst op 
de computer mag, wij zijn thuis 
namelijk met z’n zessen en 
moeten ook de computer de-
len. Het is een spel op internet 
waarbij je een account en een 
speelpoppetje moet maken 
waarmee je moet proberen te 
overleven, eten moet zoeken 
of kopen en zo sterk moge-
lijk worden zodat niemand je 
aanvalt. Je kunt on line met 
mensen spelen zoals uit Grie-
kenland en de VS. Zelf heb ik 
een keertje met iemand uit 
Australië gespeeld. Je kunt ook 

met elkaar praten, in het open-
baar en privé. Het spel heeft 
geen echt doel en dat maakt 
het zo leuk. Je moet zelf een 
doel verzinnen en uitvoeren, 
zoals de sterkste boogschut-
ter worden of zoveel mogelijk 
spullen maken en verzamelen 
en dan weer verkopen. Je kunt 
ook doelloos rondlopen, al is 
dat niet zo fantastisch leuk (in 
het echte leven ook niet!) Je 
kunt ook ‘member’ worden, 
dan kun je veel meer, zoals 
zakkenrollen en verder het 
landschap op. Maar ik raad 
je aan om dat pas te doen als 
je heel ervaren bent. Je moet 
dan trouwens ook vijf euro per 

maand betalen. Zelf ken ik wel 
iemand die ‘member’ is maar 
dat doet er nu niet toe. Voor 
meer informatie kun je kijken 
op www.runescape.com want 
daar kun je het spel spelen en 
een account aan maken. 

Ik heb één werkloze ouder (ik 
hoop dat die ouder snel werk 
vindt) en één soms leuke en 
soms stomme ouder. Thuis 
heb ik het redelijk fijn. Behalve 
dat ze het dan soms niet met 
elkaar eens zijn. Ik heb regels 
opgesteld waar de ultieme 
ouder aan moet voldoen, als 
ze er niet aan voldoen zijn ze 
niet ultiem:

1. Ze horen goed te koken (in 
ieder geval één van de twee).

2. Ze horen pas te zeuren als 
het nodig is (dus niet dat je 
met je huiswerk bezig bent 
en dan beginnen ze over iets 
anders).

3. Ze behoren genoeg 
aandacht aan je te besteden 
(onder het eten kunnen ze 
bijvoorbeeld iets vragen over 
de dag).

4. Ze horen je vrijheid te ge-
ven (spruiten hoef je niet op 
te eten).

5. Ze horen je privacy te ge-
ven (zie regel vier).

6. Ze horen je zakgeld te 
geven (niet overdreven veel, 
voor een kind van ± zeven is 
één euro genoeg).

Meer 

Beemdenkids op 
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Afsluiting kinderboeken-

week  

obs De Vlier 

De jaarlijkse kinderboeken-
week stond in het teken van 
muziek. Van woensdag 6 okto-
ber tot vrijdag 15 oktober was 
basisschool De Vlier omgeto-
verd tot een muziekschool. 
Het hele gebouw was versierd 
met allerlei muziekinstrumen-
ten en de kinderen hebben 
opgetreden voor elkaar. De 

afsluiting was helemaal spet-
terend! Dhr. Wilco Pique heeft 
een workshop gegeven voor 
de hele school in de gymzaal. 
De kinderen hebben een uur 
lang les gehad in streetdance 
en breakdance. Het heeft heel 
wat zweetdruppeltjes gekost, 
maar uiteindelijk zag het er 
geweldig uit!

Jeugd-disco 
voor alle kinderen van 6 t/m 12 
jaar in het Scoutinggebouw aan 
de Somerweide 24 op zater-
dag 27 november. We houden 
voor de 11e keer deze disco. 
De zaal gaat open om 18.45 
uur, waarna de disco op volle 
toeren draait tot 21.00 uur. Op 
alle populaire muziek van nu 
en gisteren kan goed gedanst 
worden in een veilige en mooie 
ruimte. Ook zal er iedere avond 
iets speciaals zijn voor de kin-
deren. Wat dit is? Kom zelf 
maar kijken en meedoen. Er 
is altijd wel wat te verdienen! 
Voldoende ervaren begeleiding 
staat garant voor een gezellige 
en muzikale avond. De intree is 
maar € 1,50 en de consumpties 
zijn max. € 0,50. De kinderen 
mogen pas om 21.00 uur naar 
buiten, of als de ouders/ver-
zorgers ze eerder komen ha-
len. Meer info: C. Verschuren, 
tel. 5418264 of  http://www.
move-to-the-rhythm.tk

Per limousine 
naar optreden!
Op zondag 10 oktober bestonden 
kindercentrum Baibini van de Kober 
groep, gemeenschapshuis de Loper, 
jongerencentrum Colors en de W-
groep 12,5 jaar. Dit jubileum werd 
gezamenlijk gevierd. Eén van de 
hoogtepunten van de feestmiddag 
was het optreden van de Rapgroep 
de Baibini-boys. Deze band, die be-
staat uit Raymond, Andries, Tino en 
Jordan, heeft de hoofdprijs gewon-
nen tijdens het Kinderrechtenfestival 
in 2003 en mocht daarom een cd 
uitbrengen. Net als echte ‘rappers’ 
werden zij vervoerd in een heuse li-
mousine, gesponsord door Dutch 
Limousineservice uit Prinsenbeek. 
Zij werden behandeld als beroemd-
heden en gaven een wervelend op-
treden in buurtcentrum de Loper.

Spinoff Showoff 
Een nieuw onderdeel van het Spinoff Festival is Showoff, 

een (multi)culturele talentenwedstrijd in West-Brabant, met 
de finale tijdens het Spinoff Festival. 

Showoff
Showoff is een open podium voor multiculturele jongeren met talent in 

West-Brabant. Dit is dé kans om je talent op het podium te laten zien, 
echt alles is mogelijk! Heb je talent in theater, toneel, cabaret, stand-up 
comedy, muziek, zang, rap, human beatbox, dans, ballet, streetdance, 
breakdance? Meld je dan nu aan! Aanmelden kan op de site www.fo-

cuscrew.nl of stuur een E-mail naar mailus@focuscrew.nl. De voorrondes 
zullen op vier plaatsen worden gehouden, namelijk in buurtcentrum de 

Beemdentil in de Haagse Beemden, in Breda Noordoost, Roosendaal 
en Bergen op Zoom. De wedstrijd zal in heel West-Brabant worden 

gepromoot. Er zijn drie categorieën: theater, dans en muziek. Uit elke 
voorronde komt één winnaar per genre. Dit betekent dat er uiteindelijk 
op Spinoff vier finalisten per genre zijn, in totaal dus twaalf finalisten. Al 

deze finalisten zullen tussen de voorrondes en de finale professionele be-
geleiding krijgen, zodat zij hun skills trainen en daarmee hun act nog be-
ter kunnen maken. Ook worden er tijdens het Spinoff Festival workshops 

gegeven door bekende professionals, die zelf ook tijdens het festival 
optreden. De groepen krijgen een opdracht mee. Bijvoorbeeld: ‘laat iets 
uit je eigen cultuur zien.’ Dit aspect, de creativiteit, zal in de beoordeling 
ook een grote rol spelen. De voorronde in Breda, Haagse Beemden, zal 
worden gehouden op zaterdag 4 december 2004 vanaf 13.00 uur in de 
Beemdentil aan de Merodelaan. De finale wordt gehouden op zondag 

13 maart 2005 in het Chassé Theater. Uiteindelijk bepaalt de vakjury 
samen met de kijker wie de winnaar wordt. Deze winnaar ontvangt de 
Spinoff Showoff Award.Voor meer informatie: programmaraad Spinoff 

mailus@focuscrew.nl of www.focuscrew.nl of www.chasse.nl

De betoverde 

draak 

deel 2

Door Michiel Beije

De volgende morgen werd 
Jan wakker. Hij keek naar zijn 
klok: negen uur! Over een 
half uur moet ik naar school! 
Hij stormde de trap af en hij 
at snel! En toen hij klaar was 
schreeuwde hij: ik ga naar 
school! Jaaa… Maar je moet 
wel gegeten hebben zei zijn 
moeder. Ja mam! 

Hij rende het huis uit… Maar 
toen schrok hij zich als hij nog 
nooit was geschrokken! Jan 
zag twee reuze sporen op het 

dak en zag grote barsten in de 
weg. Hij schreeuwde van angst 
en deed de deur open en riep 
zijn vader en moeder. Maar 
ze zeiden: het is maandag, ga 
naar school! Nu was hij zeker 
te laat voor school. Nee! riep 
Jan. Kom eens kijken! Een 
minuut later kwamen ze en 
ze gingen samen naar buiten. 
Zijn moeder gilde en vaders 
ogen versmalden! Ze zagen 
de sporen naar een huis dat 
in brand stond en ze zagen 
een… DRAAK!

Wordt vervolgd.

De boekenwurm van het pleintje

Negen Open Armen

In de herfstvakantie was ik vrij. Dat kwam goed uit, 
want de kinderboekenweek was een drukte van jewelste 
geweest in de boekhandel op het pleintje. Ik kon een 
week lekker uitrusten en dat deed ik dan ook met wéér 
een goed boek: Negen Open Armen van Benny Lindelauf. 
Met dit boek heeft hij de Thea Beckmanprijs 2004 
gewonnen: de prijs voor de beste Nederlandse historische 
jeugdroman. Het verhaal speelt zich af in de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw in Zuid-Limburg.

Door Ruth Terwiel

De hoofdpersonen zijn drie 
zusjes met Sittardse namen: 
Jes is eigenlijk Agnes, zij heeft 
een losse wervel (zwervel) en 
draagt daarom een rechthou-
der. Fing is Fientje en Muulke 
betekent mondje. Dat is de 
bijnaam voor Maria, want 
Muulke is niet op haar mondje 
gevallen. Fing is de vertelster. 

In het boek kom je veel grap-
pige Limburgse uitdrukkingen 
tegen, vooral als de zusjes met 
elkaar kibbelen. 

Het is 1937. De familie gaat 
verhuizen: oma Mei, de Pap, 
vier broers en de drie zusjes. 
De Pap gaat proberen “het 
tegendeel van zorgen” te krij-
gen. Hij wil sigarenmaker wor-
den, want in zijn vorige beroep 
is hij mislukt. Het nieuwe huis 
staat buiten de stad en is erg 
vervallen. Het staat aan een 
lemen pad dat Sjlammbams 
Sahara heet. Aan de overkant 
ervan ligt het Nieuwe Kerkhof. 
Opa Pei ligt daar begraven. 

De kamers moeten behangen 
worden en de meisjes gaan 
behang kopen. Om aan te 
geven hoeveel behangpapier 
ze nodig hebben, houden ze 
elkaars hand vast en strekken 
ze hun armen wijd uit en “dat 
drie keer”. Zo komen het huis 

en het boek aan de naam: Ne-
gen Open Armen. Terwijl de 
Pap en de vier broers sigaren 
proberen te maken, ontrafelen 
de meisjes de geheimen van 
het oude huis en hun eigen 
familiegeschiedenis. Ze komen 
te weten waarom de voordeur 
aan de achterkant van het huis 
is en op kniehoogte begint. 
Waarom de man op de foto 
achter opa Pei zo hard moet 
lachen. En wie Nienevee van 
Boete de Moere en Sjar de 
Kroekesjtop zijn. En de tragi-
sche tragedie van hun liefde. 

Misschien moet je wel even 
wennen aan de vreemde 
namen, maar als je eraan ge-
wend bent, dan is het echt een 
boek om van te houden. Om 
te lezen en nog eens te lezen. 
Lees dit boek! Negen Open 
Armen van Benny Lindelauf; 
Uitgeverij Querido 2004; ISBN 
9045100924; vanaf 11 jaar; 
€ 14,95.
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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 21 november
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Zondag 28 november, 1e advent
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, gezinsviering
voorgangers: J. Bot en F. Verkleij

Zondag 5 december, 2e advent
09.00 uur, Lucaskerk,  eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk,  eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Zaterdag 11 december, 3e advent
19.00 uur, Bethlehemkerk, multiculturele eu-
charistieviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 12 december, 3e advent
09.00 uur, Lucaskerk,  woord- en communie-
viering
11.00 uur, Bethlehemkerk,  woord- en com-
munieviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 19 december, 4e advent
09.00 uur, Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur, Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Leerhuis
– Bezinningsdag, op zoek naar rust en stilte, 

27 november, Lucaskerk, 10.00-16.00 uur, 
aanmelden voor 23 november.

– 55+-groep, oecumenische middagen over 
kerk en samenleving, 7 december, 14.00-
16.00 uur, Lucaskerk.

– Verduidelijking en verdieping, op zoek naar 
vragen en antwoorden, 1 december, 19.30 
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.
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 (11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3)
Er is kinderopvang (crèche) voor de allerklein-
sten tot 2½ jaar. De andere kinderen gaan 
halver wege de dienst naar hun eigen diensten 
met een eigen programma. Ook de tieners heb-

ben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

21 november
Hersteldienst, spreekster: Anita Verwaijen

28 november
Dienst, spreker: Ap Verwaijen

5 december
Dienst met Avondmaal, spreker: Ap Verwaijen

12 december
Dienst, spreker: nog niet bekend

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 in november en 
december

Zondag 21 november
Een bijzondere kerkdienst waarin men de over-
leden leden van de gemeente gedenkt op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zondag 28 november
De eerste zondag van advent, in voorbereiding 
op het komende kerstfeest. Centraal staan de 
moeders in Israël die allemaal iets meegeven 
aan het kind van vrede. De eerste voor-moeder 
is Tamar, haar verhaal staat in Genesis 38.

Zondag 5 december
Op de tweede adventszondag. Wat zal voor-
moeder Rachab meegeven aan het kind dat 
komt? Jozua 2. 

Zondag 12 december
Ruth staat centraal. Voorganger is  ds. 
Vollmuller.

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
Voorganger: N. Mantouw.
Informatie: N. Mantouw, tel. 5426958 of 
06-25073749.

Zaterdag 27 november
Om 15.00 uur dienst in de Lucaskerk, 
Tweeschaar 125, Breda. Ds. A.H. Leatomu uit 
Dordrecht gaat deze dienst, die zowel in het 
Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt, voor. De dienst wordt geaf-
ficheerd als een Oecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

JUBILEE-BREDA 

Alexberg 2, zaal Katerberg.
Oudsten: M. en N.W. Ephraim, 
Tienbunder 1, tel. 5420382.
E-mail: m.ephraim@planet.nl
Website: de digitale kerk www.jubilee.nl
Elke zaterdag van 19.00-21.00 uur. 
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Badminton- 
toernooi
Zondag 28 november organiseert 
Badmintonvereniging Fly Swatters 
uit Breda voor de vijfde keer in suc-
cessie het Mascotte Team Toernooi. 
Het toernooi zal plaatsvinden in het 
Racketcentrum Breda aan de Terhe-
ijdenseweg 500 te Breda. Het belooft 
weer een spannende strijd te worden 
in de verschillende klassen. Tijdens 
het seniorentoernooi zullen vele bad-
mintonspelers en -speelsters van de 
recreatieve bonden actief zijn. Ook 
zullen de teams strijden om de creati-
viteitsprijs voor de mooiste mascotte. 
Wilt u meer lezen over het toernooi, 
raadpleeg dan www.flyswatters.net. 
U kunt ook contact opnemen met 
Gerard Verbeet, tel. 5411740 of Wim 
van Leeuwen, tel. 5874617 of via E-
mail gerard.verbeet@wanadoo.nl 

En dan zit je 
thuis!
Een viertal bijeenkomsten, bedoeld 
voor mensen die ongewild werke-
loos zijn door ontslag, ziekte of pen-
sioen. We zullen met elkaar spreken 
over hoe zinvol het leven is met of 
zonder werk. Het Stadspastoraat 
wil een handreiking doen aan men-
sen die ongewild werkeloos zijn en 
die proberen een andere invulling 
te geven aan hun leven. Een proces 
van afscheid nemen en een nieuwe 
weg inslaan. Met elkaar hopen we te 
komen tot nieuwe inzichten en mo-
gelijkheden om de toekomst vorm en 
inhoud te geven. De serie ‘En dan zit 
je thuis!’ vindt plaats op vier maan-
dagavonden (22, 29 november, 6 en 
20 december) van 19.45-22.00 uur in 
de Sint Janstraat 14. Deelname kost 
€€ 15,-. Voor opgave of informatie: 
tel. 5310911 of info@stadspastoraat-
breda.nl 

Kaboutersport is weer van 
start gegaan
Kaboutersport is ontwikkeld om 
jonge kinderen in de leeftijd van 
4 t/m 7 jaar kennis te laten maken 
met sport en bewegen en aange-
paste sportmaterialen. Zo wordt er 
iedere week gewisseld van sport en 
sportmateriaal. Aan het eind van het 
seizoen zijn er in totaal meer dan 15 
verschillende takken van sport en 
grondvormen van bewegen gedaan. 
In de Haagse Beemden wordt ka-
boutersport gegeven in de Kroeten 
op do om17.00 uur voor 6-7 jarigen 
en daar zijn nog enkele plaatsen vrij.
Is uw zoon/ dochter 4-5 jaar 
oud, dan kunt u bellen naar Bre-
da-Actief 5233555 om te vra-
gen of er ergens nog plaats is.

Alle kabouters hebben de mogelijk-
heid om 1 maand gratis te trainen. 
Dit wordt aangeboden door de ABN 
AMRO. Zij ondersteunt ook vooral 
in materialen voor de kabouters. 
Natuurlijk zijn er meerdere partners, 
zoals de gemeente Breda, diverse 
Bredase sportverenigingen, sport-
bonden, GGD Breda, Kober en nog 
veel meer organisaties. Hiervoor 
onze dank. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met: 
Marcel de Visser van Breda-Actief, 
Postbus 5675, 4801 EB Breda. Tel. 
5233555, doorkiesnr. 571. E-mail: 
m.de.visser@breda-actief.nl of kijk 
op website www.breda-actief.nl

Nog maar  
weer eens:  
slecht 
verkeersgedrag
Heel veel mensen storen zich aan het rijgedrag van anderen, maar in alle eerlijkheid, hoe zit 
het met uw eigen rijgedrag? Bent u zelf altijd een keurige verkeersdeelnemer? Rijdt u nooit 
te hard, stopt u altijd voor rood licht, laat u voetgangers netjes oversteken bij een zebrapad, 
geeft u de (stads)bus altijd voorrang bij de halte en belt u altijd handsfree in de auto?

Door Joop Leeser

Dat zijn zomaar enkele zaken die 
we eruit lichten. Verkeerd en onbe-
hoorlijk rijgedrag roepen ergernis 
en agressie op. Dat levert dan weer 
extra gevaar op voor u en uw mede-
weggebruikers. Opschieten, vooral in 
de stad, is er niet meer bij, door het 
drukke verkeer en ook door de af-
stelling van de verkeerslichten. Daar 
moet men dus rekening mee hou-
den. De politie zal steeds strenger en 
intensiever op het gedrag van de ver-
keersdeelnemers gaan controleren. 
De ergernis van weggebruikers kan 
men terugvinden in de ‘top-tien’.
1. onnodig links rijden
2. bumperkleven en onvoldoende 

afstand houden
3. snijden
4. onjuiste verlichting
5. onjuist inhalen
6. (veel) te hard rijden
7. inhalen door vrachtauto’s

8. onjuist in- en uitvoegen, onjuist 
parkeren en voorsorteren

9. afwijkend verkeersgedrag door 
telefoneren,  niet opletten

10. afwijkend verkeersgedrag door 
alcohol en drugs

Tips
Tenslotte volgen hier nog wat tips 
die u in een voorkomende situatie 
misschien veel narigheid en kosten 
kunnen besparen. Rijd nooit door na 
een aanrijding zonder persoonlijke 
gegevens achter te laten. Ook al lijkt 
de schade aan mens of de materiële 
schade mee te vallen. U laat uw me-
deweggebruiker niet alleen in de kou 
staan; u pleegt zelfs een misdrijf! Uw 
rijbewijs kan bij ernstige overtredin-
gen in bepaalde gevallen worden 
ingenomen en ongeldig worden 
verklaard. Dat is het geval indien er 
alcohol, drugs en geneesmiddelen 

in het spel zijn, maar ook wanneer 
de rijvaardigheid van de betrokkene 
daar aanleiding toe is.
Op 30 maart 2002 is de maatregel 
‘beginnende bestuurder’ in werking 
getreden. Die geldt voor mensen die 
voor het eerst hun rijbewijs hebben 
gekregen; dit rijbewijs is in plaats 
van de gebruikelijke tien jaar maar 
vijf jaar geldig. In die vijf jaar moet 
deze beginnende bestuurder hebben 
aangetoond dat hij/zij de vereiste 
rijvaardigheid bezit. Als hij/zij in die 
periode in de fout gaat heeft dit ge-
volgen. Het rijbewijs wordt dan ‘ge-
schorst’ en er volgt een onderzoek 
naar de rijvaardigheid.
In deze novembermaand staat de 
verlichting centraal, de politie gaat 
hier extra aandacht aan besteden, 
zorg dus dat de verlichting van uw 
auto, bromfiets of scooter in orde is 
en voorkom een boete. 

Hoe kopij 

inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

Stuur uw geschreven bericht in Word naar 
hbnieuws@westbrabant.net

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit altijd weten
 

Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste dinsdag na de verschijnings-datum 

van de krant en geef uw naam, adres, postcode en telefoonnummer door. Indien 

mogelijk wordt de krant die week nog nabezorgd.
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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. 

ATTENTIE!  
KOPIJ voor krant nr. 11 van 16 december 2004 uiterlijk inleveren 
vóór zaterdag 27 november 2004 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 uitge-
geven door de Stichting Haagse Beemden 
Nieuws en wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd. De stichting is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel te 
Breda - nr. 41104266. 
Postbank nr. 25.30.902
Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Carl Mureau (voorzitter), Joop Leeser (se-
cretaris), Jan Krijgsman (penningmeester), 
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, Ro-
nald van Geene (coördinator), Marian 
Hulshof, Joop Leeser, Aad Robeerst, Lieke 
Stulemeijer, Heidi Wijtmans, Nelleke van 
der Zee, Rowan Zuidema.

Eindredactie
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, Carolien 
Disse, Heidi Hoekstra.

Fotografie
Marian Engel, Peter van Kakerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Lex Heijtveldt, Hans Peters, 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!).

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

Nico Wildhagen bestratingen. 
Sierbestrating, minigraafwerk, 
spitten en aanleggen van tuinen. 
Levering van zand, champion-
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.

Voor al uw stukadoorswerk-
zaamheden en badkamerreno-
vaties bel 06-50415949 voor 
een vrijblijvende prijsopgave. 
www.renovatiespecialist.nl

Miss Wings. Hét atelier voor 
stoffen en kinderkleding. Hon-
derdbunder 19, tel. 5426985.

Tái-Chi op donderd. en dansex-
pressie op vrijd. tot 22 uur. V.a. € 
4,- per uur. Kinddans v.a. 3 jaar 
v. slechts € 40,- p.j. Info bij José 
v.H., tel. 5420771 tot 21 uur. Ho-
mepage www.devloer.danst.nl

D. Raaijmakers garagebedrijf. 
Autokeuring (APK), onderhoud 
en reparaties. RDW erkend. 
Keurstation Weidehek 87. Tel. 
5422286 of 06-22708605.

Te koop: Hoekbank 3-1 zits + 
fauteuil, € 100,-. Tel. 5419561.

Nieuw: bij Fitness Centrum 
Hense Elias studenten-/jeugd-
fitness = onbeperkt fitnessen/
aerobics voor € 25,- p.m. onder 
begeleiding wanneer je zelf wilt. 
Meer info: 5411730 (boven Boe-
renbond) Prinsenbeek.

U zoekt kwaliteit, service en 
garantie? O.a. nieuw-, verbouw-
, schilder-, tuin-, straat-, stuc-, 
tegelwerk, keuken zetten, vloer 
leggen enz. Voor info. Sima 
Bouw en Klussenservice. All 
round bouwgarantie wordt met 
offerte aangeleverd. Dus voor 
servicegarantie en kwaliteit 
belt u naar tel. 0162-686304 of 
06-22412314. Garantie gewaar-
borgd.

Franken Timmer- en Onder-
houdsbedrijf. Voor onderhoud 
en verbouwwerk zoals: uitbouw, 
badkamers, kozijnen. Kortom 
uw vakman voor uw klus! Tel./
fax 5017465 of 06-10890047.

Bijlessen en huiswerkbege-
leiding door docent voor basis- 
en voortgezet onderwijs. Alle 
vakken en alle niveaus. Info: tel. 
5428071 of 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 assorti-
ment glas en gereedschap. Tel. 
5420123, Noortberghmoeren 
59, www.botta_glasatelier.nl

Oppasmoeder nodig? Bel mij. 
Omgeving Heksenwiel. Tel. 
5425465 of 06-28502786 bij mij 
thuis.

Pedicuresalon Babette 
Kramers. Gespecialiseerd in 
schimmelnagels en diabetische 
behandelingen. U kunt mij berei-
ken op tel. 5422802, Venuslaan 
12 in Breda.

ABC Juwelier/Edelsmid. 
Reparatiewerk, in- & verkoop, 
ontwerpen. Tel. 5872910.

Te huur exclusieve sint- en 
pietkleding met grime. Tel. 
5415833, Scherpenakker 2.

Te koop: Jongensfiets 26 inch 
voor ± 10 tot 13 jaar. Z.g.a.n. 2 jr. 
oud € 110,-. Tel. 5418926.

Paardenbox met weidegang te 
huur in Prinsenbeek vlakbij de 
H.B. 06-45690392.

Aangeboden: huish. hulp. 
omg. Heksenwiel, 06-29401966 
na 17.00 uur.

Gebruikte kinderkleding/oud 
speelgoed, gratis bij u opge-
haald. Tel. 06-21530793.

Sint en Piet op bezoek? Keurig 
verzorgd en gratis strooigoed. 
Info: 5410169.

Oproep! Heeft u ook een 
negatieve ervaring met een 
hypnotherapeut? Dan kunt u uw 
verhaal kwijt op tel. nr. 5428819. 
Schroom niet en bel eventueel 
anoniem. Bedankt!

Voor een eerlijk en deskundig 
hypotheekadvies: financi-
eel adviseur Pepijn van den 
Beemt. De laagst mogelijke 
rente vanwege mijn contacten 
met 50 banken. Voor een af-
spraak bij u thuis, overdag of ‘s 
avonds. Tel. 5429619, E-mail: 
p.vandenbeemt@obp.nl

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 

Gezocht: EigenWijze Buurten!
Vorm een gemengd buurtelftal en maak uw 
buurt minimaal 2x beter! In menig buurt heb-
ben bewoners het gevoel dat de verschillende 
groepen op te grote afstand leven. Weliswaar 
verlangen weinig mensen naar kleffe ver-
houdingen (bij elkaar op de koffie hoeft echt 
niet voor iedereen), maar dat volkomen langs 
mekaar heen leven bevalt de meeste mensen 
ook allerminst. Wie stapt nou ’s op zijn buurt-
genoten af en zegt ‘zullen we daar ’s wat aan 
DOEN?! Daarom is de EigenWijze Buurt-prijs in 
het leven geroepen, bestemd voor bewoners 
die zélf aan de slag gaan om hun leefomgeving 

te verbeteren. We zoeken mensen die met hun 
buurtgenoten een eigenwijs buurtelftal samen-
stellen: van jong en oud, met diverse achter-
gronden, denkers en doeners, muzikanten en 
timmerlui en die als buurtelftal minstens twee 
eigenwijze buurtacties uitvoeren, waardoor 
de sfeer in de buurt echt verbetert. U maakt 
kans op een startbedrag van €€ 500,- om uw 
acties uit te voeren. En, hoewel u zelf de ac-
ties uitvoert: Stichting De Wijk steunt u waar 
mogelijk! De winnaar ontvangt uiteindelijk de 
Eigenwijze Buurt Wisselbeker en nog eens €€ 
2.500,- om verder te gaan met goeie buurtac-

ties. Interesse? Kijk dan voor de spelregels op 
www.wijk.nl of bel (tijdens kantooruren) met 
020 – 638 36 33. Ideeën en plannen stuurt u 
voor 1 december 2004 naar:

– EigenWijze Buurt-prijs
– P/a Stichting De Wijk
– Postbus 11850
– 1001 GW Amsterdam 

mailen naar info@wijk.nl of faxen naar 020-
626 65 59 kan ook.
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Inleverdata kopij Haagse Beemden Nieuws 2004

krant nr. kopij inleveren voor verschijningsdatum

zaterdag donderdag

11 27 november 16 december

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

Geen krant ontvangen?

Laat ons dit altijd weten
 

Bel 5427021 vóór 18.00 uur op de eerste dinsdag 

na de verschijnings-datum van de krant en geef 

uw naam, adres, postcode en telefoonnummer 

door. Indien mogelijk wordt de krant die week nog 

nabezorgd.
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