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Dit is een uitgave van de stichting Haagse Beemden Nieuws 
en wordt maandelijks gratis huis-aan-huis bezorgd

Haagse Beemden Nieuws

Met de muziek mee

De junior van de redactie ging op 
zoek naar muziek. In dit nummer 
een interview met een nog 
jongere pianist en met de nieuwe 
dirigent van Novakids.

Impressie Haagse 
Beemdenloop

Op zondag 2 mei werd voor de 
15e maal de Gamma Haagse 
Beemdenloop georganiseerd. 
Niet te warm, niet te koud en een 
grote opkomst stonden garant 
voor een geslaagd festijn. 

Alfabetisering

Raymond Maduro, wiens gezin 
we eerder portretteerden 
in ‘Kiek bij de voordeur’ is 
ambassadeur voor alfabetisering 
Nederlandstaligen. In dit nummer 
een gesprek hierover.
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en nog veel meer wijknieuws

Kiek bij de voordeur

In deze rubriek deze keer een 
portret van de familie van Hoek, 
die met veel plezier in de Asterd 
woont.
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Foto Peter van Kakerken

Foto Peter van kakerken

20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

In de terugblik deze maand: 
een interview met Harry 
Reininga, in 1984 werkzaam als 
opbouwwerker in de Haagse 
Beemden. Tegenwoordig is hij 
directeur van Singelveste.

Foto Peter van Kakerken

Op 2 mei vond voor de 15e maal de Haagse Beemdenloop plaats. Ook de ‘lopers’ 
in rolstoel streden tegen elkaar en tegen de tijd.   (Foto Peter van Kakerken)
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Van pionier tot mede-
directeur
Harry Reininga was twintig jaar geleden 
opbouwwerker in de Haagse Beemden en is nu 
mede-directeur van woningstichting Singelveste. 
De toen uit hoofde van zijn functie bijna 
vanzelfsprekende baard heeft plaats moeten 
maken; het toen al kalende voorhoofd is dat nog 
steeds. Maar wat is er innerlijk veranderd?

Door Joop Leeser

HBN: U bent hier in 1981 
begonnen en hebt hier 17 jaar, 
een belangrijk stuk van uw leven, 
gewerkt; hoe kijkt u daar op 
terug?
Harry Reininga: Ik kwam toen 
vanuit Delft in een totaal andere 
omgeving terecht en ik kan niet 
anders zeggen dan dat het me hier 
steeds uitstekend bevallen is.

HBN: U kwam hier als 
opbouwwerker, wat hield dat in?
Harry Reininga: Je was een 
echte pionier, je hield je bezig met 
samenlevingsprocessen, het van de 
grond tillen van allerlei activiteiten, 
meehelpen zorgen voor diverse 
voorzieningen, meehelpen oprichten 
van bewonerscomités enzovoort. De 
Apenrots werd toen net opgeleverd 
en ook Hazenberg als eerste 
woonbuurt. De fijnste periode in 
de Haagse Beemden was juist die 
pioniersperiode, toen had je veel 
voldoening als er weer iets bereikt 
was.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Haagse 

Beemden Nieuws op 5 april 1984

Dit voorjaar bestaat het Haagse Beemden 
Nieuws 20 jaar. Wat is er in die 20 jaar gebeurd? 

In onze speciale reeks terugblikartikelen deze 
maand een interview met Harry Reininga.

HBN: Om een dergelijk project 
als een nieuwe woonwijk te 
realiseren, is natuurlijk een 
behoorlijke scholing als achter-
grond nodig, wat komt er zo al 
voor kijken?
Harry Reininga: Tja, natuurlijk 
sociale academie, met als specialisatie 
opbouwwerk, voortgezette op-
leidingen en niet te vergeten 
bedrijfskunde. 

HBN: Zijn er destijds veel 
toezeggingen gedaan met 
betrekking tot de opzet van de 
wijk?
Harry Reininga: Zo kan je het 
eigenlijk niet zeggen, want de 
gemeente heeft erg zijn stempel op 
de wijk gedrukt. Er zijn bepaalde 

stedenbouwkundige thema’s ont-
wikkeld onder andere als reactie 
op de monotone woningbouw 
elders. Voorbeelden hiervan zijn: de 
Donkenbuurt, de Sporenbuurt, de 
Ervenbuurt, de Beemdenbuurt, elk 
heeft zo zijn eigen karakter gekregen. 
In 1981 is de bouwmarkt ingestort, 
onder andere wegens de hoge rente; 
toen zijn er dus veel goedkopere 
huur- en koopwoningen gebouwd. 
Voorbeeld zijn de zogenaamde 
Premie-A koopwoningen. Kesteren 
en Muizenberg zijn exponenten 
daarvan.

HBN:  Heeft sinds die tijd, we 
praten dus over de jaren ’80, niet 
veel meer bureaucratie de kop 
opgestoken?
Harry Reininga: Toch niet, althans 
ik heb dat niet zo ervaren, wel was er 
vroeger het actiemodel veel sterker, 

later werd ook dat meer gereguleerd. 
Wij liepen ook tegen ernstige 
problemen aan, zoals de lekkage 
in de Apenrots; met St. Jozeph (nu 
Singelveste) was daar toen (1982) 
niet over te praten

HBN:  Nu zit u aan de andere 
kant van de tafel, als mede-
directeur van die zelfde woning-
bouwvereniging. 
Harry Reininga: Een dubbeltje kan 
raar rollen, maar even terugkomend 
op die tijd: via lidmaatschap van 
de woningbouwvereniging en de 
ledenvergaderingen werden toen 
de problemen opgelost. Na 5 jaar 
werd mij gevraagd om Hoofd 
bewonerszaken van dat zelfde St. 
Jozeph te worden.

HBN: Tot slot: is de wijk nu in 
2004 geworden overeenkomstig 
de verwachtingen van 20 jaar 
geleden?
Harry Reininga: De landschaps-
waarde is behouden gebleven. 
Eigenlijk zou Heksenwiel de 
afsluiting vormen. Er is veel te weinig 
gedaan om voorzieningen voor de 
opgroeiende jeugd te scheppen, 
hoewel dat destijds, dus 20 jaar 
terug, duidelijk werd aangegeven. 
Ook is het jammer dat de afstand 
tot de stad erg groot is, de Haagse 
Beemden zijn toch te veel een 
buitenwijk geworden met te weinig 
voorzieningen.
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Schaamrood, 
boetekleed en excuus

Daar ga je dan op je gezicht. Niet goed nadenken als je iets schrijft en 
je doet iemand onrecht aan. Hierbij mijn excuses en boetekleed. Vorige 
keer schreef ik o.a. over de twee scootmobielen die door onverlaten in 
het water zijn gegooid. Ik noemde het dom om ze onbeheerd buiten te 
laten staan. Niets is echter minder waar. De eigenaressen wonen in een 
voor derden niet toegankelijk appartementengebouw. Op slot. De entree 
is afgesloten. Hoe het dan mogelijk is dat de voertuigen in de nacht 
ontvreemd zijn, is een raadsel. Zomaar in een jolige bui meenemen is hier 
niet aan de orde.

Twee maal
Er is heel wat meer aan de hand. Ik sprak met mevrouw van der Pluijm, 
een van de benadeelden. Een vrolijke, levenslustige dame, die helaas door 
een handicap genoodzaakt is om een scootmobiel te gebruiken om nog 
zelfstandig buitenshuis te kunnen gaan. Dat doet ze dan ook volop, zelfs 
over grote afstanden. Ze woont al ruim 13 jaar in een appartement op 
de eerste verdieping aan de Muizenberglaan. Voor het slapen gaan kijkt 
ze altijd of alles in orde is. Dat was ook zo, ’s avonds laat op de bewuste 
zaterdag. De scootmobiel stond voor haar deur op de gang. De volgende 
morgen was haar vervoermiddel weg, evenals die van haar overbuurvrouw. 
Ze werden teruggevonden in het water bij de kinderboerderij de Sik. 
Geheel vernield, in elkaar geramd en total loss. Gelukkig hadden beiden 
weer snel een nieuwe. Die betalen wij, burgers, natuurlijk wel samen! Via 
de AWBZ.

Nog erger
Eind goed, al goed, zult u denken… Nee dus, twee weken later, alweer 
beide scootmobielen weg. Hoe de vandalen het flikken is weer een 
raadsel. Eerst een afgesloten deur. Dan naar de eerste verdieping, 
twee scootmobielen forceren, één voor één met de lift naar beneden 
en wegwezen. Een bewoner van de Bergdreef hoorde een klap, zag 
enkele jongelui wegrennen. Zijn auto zwaar beschadigd, tezamen met 
een scootmobiel. De andere lag toen al in het water bij de skatebaan. 
De heldhaftige daders waren snel gevlogen. Ook nu hebben de dames, 
zij het met enige vertraging, weer een nieuwe. De in de scootmobielen 
aanwezige eigendommen worden misschien niet vergoed, er waren 
volgens de verzekering namelijk geen inbraaksporen. U weet wel, de 
kleine lettertjes… 

Kettingen
Het is toch om uit je vel te springen! Nu moeten mensen, die toch al 
slecht kunnen bewegen, zich letterlijk in allerlei bochten wringen om 
hun voertuig binnenshuis toch nog met zware kettingen aan de muur te 
verankeren. Nu vraag ik mij af, weet nu echt NIEMAND wie de daders zijn? 
Daar wordt toch binnen het kringetje over gesproken? Al is het maar in 
de trant van: “Wat hebben we toen een lol gehad”. Wees eens een echte 
held! Eén seintje naar de politie is genoeg. En dat is in dit geval beslist 
geen verraad.

Griffel  

Kiek bij de voordeur
In deze rubriek stellen we ‘gewone’ bewoners van de Haagse 
Beemden aan u voor. Zij vertellen hoe zij het leven in de Haagse 
Beemden ervaren. Deze keer waren we bij de familie Van Hoek. 
Zij wonen met heel veel plezier in de Asterd. De familie Van Hoek 
bestaat uit 5 leden: René (45) en Leontien (40), Bart van 10 en de 
tweeling Marleen en Joost van 7. De familie is 5 jaar geleden in 
de Asterd komen wonen vanuit Dinteloord. Ze werkten in die tijd allebei in Breda en wilden 
graag in de buurt wonen.

Door Heidi Wijtmans

dat hij graag ging motorrijden met 
zijn papa, dus de motor komt op 
nummer twee. Daarna komt de pc 
waarmee hij programmaatjes maakt 
en rollercoaster, een pc-spel, speelt. 
Leontien werkt sinds december 
2003 drie dagen in de week in het 
onderwijs als klassenassistente. 
Zo heeft ze alle tijd voor haar 
kinderen, lekker kleien met Marleen 
bijvoorbeeld. Ook rommelt ze graag 
in de tuin. Ze gaat één keer in de 
week naar fitness en fietst graag.

Spijker

Ook zoon Bart is heel enthousiast 
over zijn woonomgeving want: “Hier 
is geen kindje dat vuurtje stookt en 
ze pesten hier niet”. Hij zit in groep 
6 en heeft veel hobby’s. Met de fiets 
crossen, varen en surfen, schaatsen/
skeeleren en vliegeren. Daarnaast 
verzamelde hij alle schroeven, 
spijkers en moeren die hij maar kon 
vinden op straat tot hij op een keer 
in een boom klom met een spijker 
in zijn zak en uit de boom viel. Met 
als gevolg een bezoekje aan de arts. 
Sindsdien raapt hij ze niet meer zo 
vaak op.

Tweeling

De tweeling zit in groep 3 maar 
allebei in een verschillende klas. 
Marleen snoept graag maar duikelt 
buiten al het snoep er weer af. Ze 
leest veel en ze speelt met haar 
barbiepoppen. Joost bouwt graag 
treinen en speelt rollercoaster op 
de pc. Natuurlijk speelt hij ook heel 
graag buiten, lekker crossen. Samen 
met Marleen een potje pesten vindt 
hij ook heel leuk omdat Marleen 
niet tegen haar verlies kan (en hijzelf 
natuurlijk ook niet). Ze gaan ook 
samen naar zwemles en naar de 
scouting.

Heerlijk wonen

Hoe het wonen in de Haagse 
Beemden bevalt? René: “Goed. 
Lekker rustig bij het water, rustige 
straat, de kinderen kunnen lekker 
buiten spelen.” Leontien: “Heerlijk 
wonen, de winkels dichtbij en je 
staat zo in de stad. Alles is goed 
bereikbaar.” Bart: “Ik kan lekker 
op straat spelen en er zijn geen 
pestkinderen.”

René werkt bij de technische dienst 
van een bedrijf dat apparatuur aan 
ziekenhuizen verkoopt. Hij lost 
storingen op en geeft cursussen aan 
het personeel van de ziekenhuizen 
over het gebruik van de apparatuur. 
Bij de vraag: ”Wat zijn je hobby’s?” 
antwoordde hij zonder aarzelen: 
“Mijn kinderen”. Joost had al verteld 

Familie van Hoek
Foto Peter van Kakerken

Digitaal magazine voor Breda

“Gordon komt er bij ons niet in”
Begin januari is Hallo Breda van start gegaan. Het is een digitaal magazine voor en door 
Bredanaars. Er staan interviews met stadsgenoten, prijsvragen, uitgaanstips en andere leuke 
regionale informatie in. Abonnees krijgen het blad -helemaal gratis- elke donderdag per e-mail 
toegestuurd. Hallo Breda wordt uitgegeven door HET communicatieburo. Een gesprek met ei-
genaar Nicolai Frijters.

Er valt ook genoeg te lachen in 
Hallo Breda…
“Dat hoop ik wel, ja! We willen geen 
zware kost brengen. De artikeltjes 
moeten licht verteerbaar zijn. Als het 
lezen van Hallo Breda een glimlach 
oplevert, hebben wij ons werk goed 
gedaan.”

Hoe kunnen mensen zich 
abonneren?
“Op www.hallobreda.nl. Daar 
kunnen ze de laatste editie bekijken 
om een indruk van het blad te 
krijgen. Door het aanmeldformulier 
in te vullen en te verzenden, worden 
ze gratis abonnee.”

Zijn mensen bereid om hun e-
mailadres af te geven?
“De praktijk wijst uit dat mensen 
genoeg vertrouwen in ons hebben 
om dat wel te doen. Dat vertrouwen 
is volledig terecht. De e-mailadressen 
worden enkel gebruikt voor het 
versturen van Hallo Breda.”

Vertel eens iets meer over de 
formule?
“De basis van Hallo Breda is de 
wekelijkse uitagenda. We laten 
zien welke films er draaien, welke 
artiesten in het Chassé Theater 
staan en maken een selectie uit het 
overige uitgaansaanbod. Voor de 
rest bestaat het blad uit ‘Bredata’. 
Daarmee bedoel ik verhalen, 
interviews, columns en prijsvragen, 
die als gemeenschappelijke factor 
een overduidelijke link met Breda 
hebben. Hallo Breda schrijft voor 
meer dan 90 procent over Bredase 
onderwerpen. Gordon komt er bij 
ons niet in. Hoogstens als hij in Breda 
een optreden geeft.”

Op welke doelgroep richt Hallo 
Breda zich?
“Mensen die én van Breda én van het 
goede leven houden. Om concreter 
te zijn: mensen die regelmatig 
een filmpje pakken, een café of 
restaurant bezoeken of gewoon op 
de hoogte willen zijn van wat er in 
de stad speelt. In leeftijd variëren de 
abonnees van 13 tot 82 jaar. Wat 
hen bindt is de liefde voor Breda.”

Wat is de kracht van Hallo 
Breda?
“Die zit ‘m in de vele links die wij 
in het magazine plaatsen. Die links 
bieden lezers de mogelijkheid om 
met een muisklik meer over een 
bepaald onderwerp te weten te 
komen. Vanuit Hallo Breda kunnen 
ze zo direct op de website van hun 
keuze terechtkomen. Gemak dient 
de mens!”

Kun je net zo makkelijk het 
abonnement weer opzeggen?
“Dat is met twee muisklikken 
geregeld!”

Wie maken het blad?
“Samen met Raymon Meur, 
voormalig grafisch vormgever van 
ISSUE Magazine, maak ik Hallo 
Breda. De techniek achter het blad 
wordt verzorgd door Netvlies.”

Heb je altijd in de 
uitgeverswereld gezeten?
“Na mijn studententijd ben ik als 
hoofdredacteur bij ISSUE gaan 
werken. Daar leerde ik Raymon 

Voorbeelden?
In Hallo Breda staat een lijst met alle 
films die in Breda draaien. Door op 
de naam van een film te klikken, 
kom je vanzelf op een website met 
informatie over het verhaal, de 
acteurs of een fragment uit de film. 
Bij aankondigingen van optredens 
van muziekacts bieden we in Hallo 
Breda vaak een link naar een 
geluidsfragment aan. Kun je even 
luisteren of de muziek wel helemaal 
je smaak is. Zo voorkom je dat je 
kaartjes koopt voor voorstellingen 
die je eigenlijk niet aanspreken. Nog 
een voorbeeld? Laatst kwam een 
boek uit van een Bredase schrijver. 
Wij plaatsten er een artikeltje over 
met daaronder twee links. Lezers die 
meer over de schrijver wilden weten, 
konden klikken op een link naar zijn 
website. Lezers die een hoofdstuk 
uit het boek wilden horen, linkten 
we door naar een geluidsfragment. 
Geprinte media kunnen deze service 
niet bieden!”

Medewerkers gezocht!

Na onze oproepen in krant 1 en 3 hebben we al enkele 
enthousiaste nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Maar 

het zijn er nog niet genoeg wat ons betreft. Om nog actueler te 
kunnen berichten over het wel en wee in onze wijk, willen we het 
Haagse Beemden Nieuws weer om de veertien dagen laten verschijnen. 
En daarvoor heeft de redactie nog steeds mensen nodig.

We zoeken in de eerste plaats een coördinator, iemand die in 
samenspraak met de redactie verhalen uitzet en de contacten 
onderhoudt met verslaggevers en fotografen. We zoeken daarvoor een 
creatief persoon, die journalistiek inzicht heeft, van teamwork houdt 
en gemiddeld 8 uur per week beschikbaar is.

Ook kunnen we nog altijd verslaggevers gebruiken. Mensen met een 
neusje voor nieuws en een vlotte pen zijn van harte 
welkom om ons team van vrijwilligers te versterken. 
Vooral voor de sportonderwerpen kunnen we nieuw 
bloed gebruiken. 

Belangstelling? Aanmelden kan via ons secretariaat:

– Per e-mail: j.leeser@planet.nl
– Per post: Tweeschaar 81, 4822 AS Breda.
– Bellen kan ook: 5422278.

ook kennen. Na drie jaar wilde ik 
voor mezelf beginnen. In 1999 
startte ik HET communicatieburo 
op, gespecialiseerd in het maken 
van personeelsbladen. Hallo Breda 
zie ik als een logische aanvulling op 
die activiteiten. Met het magazine 
zetten we onze eerste op het gebied 
van digitale publicaties. Daarnaast 
is het goed voor de afwisseling en 
creativiteit om naast bedrijfsbladen 
een consumentgericht magazine 
te maken. Vooral is het gewoon 
verrekte leuk om Hallo Breda te 
maken!”

Meer info: www.hallobreda.nl
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Een 
echte 

milieukanjer

Van pupje af aan viel het 
ons op, dat onze Shadow 
regelmatig tennisballen mee 
naar huis bracht. Nu is dat 
een vrij logische zaak, want 
als er in de weekeinden 
tennistoernooien gespeeld 
worden, gaan er heel wat 
ballen over de afrastering heen. 
Wij vonden dit een geweldige 
zaak en een goedkope ook 
nog. Maar…andere hondjes 
hebben er natuurlijk ook van 
mee geprofiteerd.

Gedurende de winter was er 
weinig te vinden voor hem, 
tot de zon ging schijnen en 
iedereen weer naar buiten 
kwam. Wie schetste onze 
verbazing, dat Shadow geen 
balletjes meer mee naar huis 
bracht, maar een heleboel 
lege blikjes, flesjes en pakjes 
van vele soorten drank. Het 
ziet er in onze omgeving 
al heel wat netter uit nu 
nagenoeg alle lege blikjes en 
flesjes verdwenen zijn. Logisch 
niet, al die lege troep ligt bij 
ons in de kliko.

Zou het niet mogelijk zijn om 
alle honden van de Haagse 
Beemden deze opruimtruc te 
leren. Lieve hondenbezitters, 
het kost niets, op een kleine 
hondenbeloning na dan, want 
voor zijn buit staat een brokje. 
Zo kunnen we de wijk redelijk 
afvalvrij houden!

Het zou toch de limit zijn als 
we via onze trouwe viervoeters 
een afvalergernis minder 
zouden hebben. Denk er nog 
maar eens over na!

Lieke

Weven doet samen leven
Een modeshow, zelfgemaakte hapjes, een drummer die oude Antilliaanse 
liedjes zong…. Cursisten en vrijwilligers van Stichting Samen Leven hadden 
hard gewerkt aan de interculturele middag die op 25 april gehouden werd 
in ’t Kraaienest. De middag, met als thema ‘Weven doet samen leven’ was 
georganiseerd om de activiteiten van de stichting bekendheid te geven bij een 
groter publiek. Het was gezellig druk en de dag werd grandioos afgesloten 
door een meisjesgroep die Afrikaanse dansen deed waar iedereen aan mee 
mocht doen.  

Essent: rekenen en rekeningen

Onder redactie van Joop Leeser

Veel klanten die bij Essent informeerden naar de reden dat hun afrekening voor seizoen 2003-
2004 hoger is dan die voor het vorige jaar kregen te horen dat het afgelopen jaar minder 
warm was dan het jaar daarvoor. Dit lijkt, met de warme zomer en zachte winter nog vers 
in het geheugen wat onwaarschijnlijk. Toch is het waar. Hoe wordt berekend hoe koud of 
hoe warm een jaar is? Hiervoor gebruikt men de volgende methode: het totaliseren van 
graaddagen. Wat graaddagen zijn en hoe die worden verrekend, leest u hieronder.

Graaddagen
Ieder uur wordt de 
buitentemperatuur gemeten. Het 
gemiddelde van deze vierentwintig 
metingen, het etmaalgemiddelde, 
vormt het uitgangspunt. Is dit 
gemiddelde 18°C of hoger dan 
heeft de dag een waarde van nul 
graaddagen. Voor iedere graad dat 
het etmaalgemiddelde lager uitvalt, 
wordt één graaddag toegekend. Is 
het 24-uursgemiddelde 14°C dan 
worden 4 graaddagen toegekend 
en -4°C gemiddeld levert 22 
graaddagen op. Al deze graaddagen 
worden opgeteld deze vormen een 
maandtotaal. Omdat de aarde in de 
zomer warmte uitstraalt en in de 
winter juist warmte onttrekt, worden 
de graaddagen vermenigvuldigd met 
een factor. Het aantal graaddagen 
wordt voor de maanden november, 
december, januari en februari 
vermenigvuldigd met 1,1 ofwel 
een verhoging van 10%. Voor de 
maanden april t/m september wordt 
het maandtotaal verlaagd met 20% 
door te vermenigvuldigen met 0,8. 
Op deze wijze worden de gewogen 
graaddagen bepaald. Het gewogen 
jaargemiddelde van 2003 (2962,4) 
is inderdaad hoger dan dat van 2002 
(2745,5), een verschil van ruim zeven 
procent. In 2003 hebben we een 
warme zomer gehad, maar extreem 
warm of ‘gewoon’ warm maakt geen 
verschil voor het aantal graaddagen. 
Immers zowel een etmaalgemiddelde 
van 18°C als 22°C leveren geen 

graaddagen op. Verder hebben we 
twee koude winterperioden gehad. 
Dergelijke periodes tikken wel aan. 
Daarom is het aantal graaddagen 
in 2003 hoger dan 2002. Het is 
eveneens mogelijk dat u in een jaar 
geld terugkrijgt, maar dat u toch een 
hoger voorschot moet gaan betalen 
voor het komende jaar. Dit zal 
gebeuren als het aantal graaddagen 
van het afgelopen jaar fors minder is 
dan het gemiddelde jaartotaal van 
de afgelopen twintig jaar van 3212 
graaddagen. Om forse bijbetalingen 
na een strenge winter te voorkomen, 
gaat men voor de berekening 
het nieuwe voorschot uit van het 
gemiddelde jaartotaal en niet van 
het verbruik van het vorige jaar.

GigaJoules
U denkt misschien: mooi verhaal over 
die graaddagen, maar ik betaal niet 
voor graaddagen maar het aantal 
GigaJoules dat ik heb verbruikt. Dat 
klopt. Als uw stookgedrag niet is 
veranderd en uw verbruik (het aantal 
GigaJoules) is meer dan acht procent 
toegenomen dan is er mogelijk iets 
aan de hand. Misschien hebt u zelf 
uw meterstanden doorgegeven en 
hebt u dit enige tijd uitgesteld. Als dit 
net in een koude periode is geweest, 
kan dat een groot verschil opleveren. 
Dan lijkt het wellicht alsof er een 
extra maand berekend is. Dit verschil 
wordt, als u volgend jaar direct na 
ontvangst van het opnameverzoek 
de meterstanden doorgeeft, bij 

de volgende afrekening weer 
rechtgezet. Als u in de loop van het 
jaar in uw huis bent komen wonen, 
kunt u ook onaangenaam worden 
verrast. Het voorschot dat u betaalt, 
is gebaseerd op het geschatte 
jaarverbruik. Het bedrag dat u per 
maand moet betalen, is één twaalfde 
van het geschatte jaarbedrag. In 
de zomer betaalt u immers net 
zoveel als in de winter. Als u in 
of vlak voor de winter een huis 
betrekt en tijdens of na de winter 
uw afrekening krijgt, hebt u geen 
compenserende zomerbetalingen 
en kan de afrekening tegenvallen! 
Verhuist u na de winter en krijgt u 
de afrekening voor het begin van 
de volgende winter, dan zal u geld 
terugkrijgen.

Informatie
Bent u na deze informatie nog 
steeds van mening dat uw rekening 
niet klopt, dan is er toch goed 
nieuws voor u: er is inmiddels een 
actiegroep opgericht: Actiecomité 
Essent. Voor meer informatie kunt 
u bellen (5716258) of mailen 
(j.hooghuis@planet.nl) met de 
voorzitter. Tot slot nog een tip van 
onze energiedeskundige: Als u 
energie wilt besparen, is het geen 
goed idee om de thermostaat 
’s nachts helemaal terug te draaien. 
Beter is het wanneer het verschil 
tussen de dagtemperatuur en 
de nachttemperatuur niet meer 
bedraagt dan 5 graden.

HSL Wetenswaardigheden

Open dag 

Door Joop Leeser

Op zaterdag 24 april hebben de Bouwcombinatie HSL Infrarail en 
Projectorganisatie HSL-Zuid in samenwerking met de gemeente Breda en 
ProRail een Open dag georganiseerd bij de bouwlocatie Shuttlebogen. Men 
kon met een bus vanaf het parkeerterrein achter het NAC-stadion of op de 
fiets tot bij de ingang komen aan de Rat Verleghstraat nabij de voormalige 
spoorwegovergang aan de Huifakkerstraat. Van 10.00-15.00 uur kon men 
de voortgang van de werkzaamheden aan de fly-over en de onderdoorgang 
naar het Westerpark, de zgn Westtangent, bekijken. De talrijke aanwezigen 
konden allerlei vragen stellen die door een leger experts werden beantwoord. 
De Projectorganisatie had net als bij vorige gelegenheden de zaken weer 
prima voor elkaar, zodat het uitstapje voor de vele geïnteresseerden veel kijk- 
en luisterplezier opleverde.
Op bovenstaande foto is de onderdoorgang van de Westtangent te zien, 
die vanaf medio volgend jaar voor een snelle verbinding tussen de Haagse 
Beemden en Westerpark/Princenhage zal zorgen.

Lid in de Orde  
van Oranje Nassau
Op 29 april 2004 is in de Bethlehemkerk een lintje uitgereikt 
door loco-burgemeester Janus Oomen aan Nico Jongenelen, 
de dirigent van het Bethlehemkoor. Hij mag zichzelf nu lid in 
de Orde van Oranje Nassau noemen. Het koor vond dat hij dit 
verdiende vanwege zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor de 
stad Breda.

Door Heidi Wijtmans

Het begon allemaal toen Nico nog 
een jongen was en in het koor 
zong van de Sacrementskerk in het 
Ginneken. Hier begon zijn liefde 
voor muziek. Na de voltooiing 
van zijn muziekopleiding aan het 
Gehrelsinstituut in Amsterdam is 
hij muziekles gaan geven aan de 
vroegere Katholieke Technische 
School (KTS). Nadat hij gestopt 
was met lesgeven is hij dirigent 
geworden bij het Laurentiuskoor. 
Niet lang daarna kwam hij bij het 
Bethlehemkoor en nog wat later bij 
Schola Gregoria. Met dit koor won hij 
een eerste prijs bij het Internationaal 
Korenfestival voor Gregoriaanse 
muziek in Arnhem. Hiernaast geeft 
hij op eigen initiatief rondleidingen 
in het theater aan groep zes van de 
basisscholen.

Nietsvermoedend
Nadat Nico had laten weten dat 
hij wilde stoppen met dirigeren bij 
het Bethlehemkoor, heeft het koor 
besloten om hem voor te dragen voor 
een lintje. Zij vinden dat hij het koor 
groot gemaakt heeft. Hij stimuleerde 
hen en daardoor kregen ze een 

hoger niveau. Hier zijn zij hem heel 
dankbaar voor. Nico had er geen idee 
van dat hij op zijn afscheidsfeestje 
ook een lintje opgespeld zou krijgen. 
Nietsvermoedend kwam hij aan in de 
kerk. Maar al snel merkte hij dat het 
niet alleen een afscheidsfeestje was. 

Erelid
Naast zijn lintje is Nico ook nog 
benoemd tot erelid van het 
Bethlehemkoor. Nadat het officiële 
gedeelte afgerond was, zong het 
koor een lied dat speciaal geschreven 
was vanwege zijn benoeming als 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Alle genodigden zongen uit volle 
borst mee. Na het hele gebeuren 
sloot Nico af met een ontroerende 
toespraak. Daarna volgden drankjes 
en hapjes voor de aanwezigen en 
vele felicitaties voor Nico.

De gedecoreerde
Foto Peter van Kakerken

OpRoePje
Collectanten gevraagd
Het Prinses Beatrix Fonds (voor 
spier- en zenuwziekten) zoekt in de 
gemeente Breda vrijwilligers die van 
13 tot 18 september een paar uurtjes 
willen collecteren in (een 
deel van) de wijken Asterd 
en Overkroeten. Aanmelden  
bij Josina Joosen, Mercuriuslaan 8 
in Breda, tel. 5428361 of via 
e-mail: martin.josina@planet.nl
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Roeiers racen langs  
het Haagse Beemdenbos

De jubilerende roeivereniging Breda 
organiseert op 12 juni a.s. de eerste 
Markregatta: een explosieve boord-
aan-boord-wedstrijd (twee boten 
naast elkaar) over een afstand van 
één kilometer, en dat is uniek in 
Nederland! Volgens een knock-out 
systeem roeien twee ploegen in hun 
categorie tegen elkaar, waarbij de 
snelste doorgaat naar de volgende 
ronde. Uiteindelijk roeien de snelste 
ploegen de finale. Om de race 
ook voor het publiek spannend 
te houden, volgen de wedstrijden 
elkaar in hoog tempo op.

Er zijn volop mogelijkheden het 
spektakel te volgen; onder andere 

vanaf het pad aan de rand van 
het Haagse Beemdenbos hebben 
wandelaars en fietsers een 
eersterangs zicht op de wedstrijd! 
Wie liever toekijkt vanaf het balkon 
van het clubgebouw, wacht een 
goed uitzicht over de baan tegen het 
prachtige decor van het landschap 
van de Mark en de Grote Kerk van 
Breda. De mooiste route om vanaf de 
Haagse Beemden bij de vereniging 
te komen is via het pontje naar 
Terheijden! Aan de ambiance van 
de wedstrijd naast en rondom de 
baan wordt veel aandacht besteed, 
waardoor het ook voor niet-roeiers 
langs de Mark bijzonder goed toeven 
zal zijn, in aansluiting op het bekende 
Bourgondische karakter van Breda.

Het deelnemersveld zal een 
internationaal tintje krijgen: er 
worden ploegen verwacht uit onder 
andere Engeland, Duitsland en België. 
De wedstrijd begint ‘s ochtends om 
9.00 uur en gaat door tot ongeveer 
17.00 uur. Op roeivereniging Breda, 
aan de Mark in Terheijden staat 
voor geïnteresseerden en supporters 
de koffie klaar, en het bier koud! 
U vind de roeivereniging aan de 
Bredaseweg 30, vlakbij de brug van 
Terheijden. Meer informatie staat op 

onze website: www.rvbreda.nl Tel. 
5202178 e-mail w.gysen@hccnet.nl

KONINGINNEDAG 2004
Oranjemarkt
Ook in de Haagse Beemden werd 
Koninginnedag weer gevierd met 
een vrijmarkt op het grote plein 
van winkelcentrum Heksenwiel. De 
weergoden hadden voor een lekker 
lentezonnetje gezorgd en er werden 
weer goede zaken gedaan. Ook 
enkele muzikanten in spe probeerden 
een graantje mee te pikken.

Foto’s Peter van Kakerken

Expositie boerderijen
William van de Zanden, aquarellist uit de Haagse Beemden, heeft in het kader 
van ‘Het jaar van de boerderij’ (2003) een aantal aquarellen vervaardigd van 
boerderijen in Ulvenhout en Bavel. De tentoonstelling omvat ondermeer een 
aquarel van een zeer oude monumentale boerderij (rijksmonument, 17e 
eeuw), aan de Strijbeekseweg 12 te Ulvenhout. De expositie is te zien bij 
Akkermans Assurantiën CVB-Bank Breda, Padakker 41, op maandag tot en 
met donderdag van 9.00-17.00 uur, vrijdags van 9.00-16.00.

Foto Peter van Kakerken

Kindermiddag 
op De Sik
De lucht zag er somber uit de 7e april, 
maar op kinderboerderij De Sik was 
het toch echt lente. De lammetjes 
huppelden vrolijk in de wei, en de 
pas uit het ei gekropen kuikentjes 
lagen gezellig onder de warme lamp 
om bewonderd te worden. Om al 
dat nieuwe leven te vieren hield De 
Sik op 7 april een lentefeest. Het was 
een gezellige druk bezochte middag, 
waar de kinderen geschminkt 
konden worden, eieren werden 
geschilderd, er kon geknutseld 
worden met wol, en de paashaas 
werd gevouwen van vouwballonnen. 
En natuurlijk stonden de paardjes 
Wimpie en Pepito weer klaar voor 
hun paardenritjes.

Eigenlijk is elke woensdagmiddag 
kindermiddag. De boerderij wordt 
dan druk bezocht door heel veel 
kinderen. De kinderen doen onder 
begeleiding allerlei activiteiten, en 
mogen dan echt mee helpen op de 
boerderij! Dit is zo’n succes dat de 
kinderboerderij wel wat hulp van 
ouders of volwassen vrijwilligers kan 
gebruiken. Dus lijkt dit wat voor jou? 
Meld je dan op woensdagmiddag bij 
een van de vaste vrijwilligers of bel 
Cisca Smaling, tel. 5425628 of 06-
28749394

Op 23 juni vieren we op de 
kinderboerderij het MIDZOMERFEEST, 
van 14.00-16.00 uur. Schrijf dat maar 
alvast in je agenda want ook dat 
belooft weer een gezellige middag te 
worden! Tot dan!

Rectificatie
De foto’s onder het kopje ‘Disco in de Haagse Beemden’ in nr. 4 op 
pagina 9 horen niet bij het artikel over het jubileum  van Scouting 
St. Joris. De foto’s zijn een impressie van de disco voor 6-13-jarigen 
die (bijna) maandelijks in het scoutinggebouw van Scouting Haagse 
Beemden aan de Somerweide georganiseerd wordt door vrijwilligers. 

Eerste oplevering 
Kroeteneiland
Vorige maand werd door wethouder J. Niederer het nog niet 
voltooide Kroeteneiland officieel geopend. Complex A is af 
en daarom werd de symbolische sleutel overhandigd aan de 
Vereniging van Eigenaren voor de ingang van dit gebouw.

Door Heidi Wijtmans

Een betonnen brug, waar nu nog 
amper water onderdoor stroomt, 
vormt de entree van het eiland. 
Het eerste wat opvalt, is de enorme 
champagnefles die opgeblazen 
wordt. Het eiland is ongeordend 
en nog in aanbouw. Er ligt amper 
bestrating. Van gebouw C is alleen 
nog maar het betonnen geraamte 
te zien. Toch kun je al zien dat het 
een mooi gebied wordt, waterrijk 
en goed vertoeven voor de nieuwe 
bewoners. Uit gebouw B komt plots 
luide muziek en iedereen begeeft 
zich in die richting.

Feest
De opening wordt ingeleid door een 
gezellig samenkomen met de nieuwe 
bewoners. De appartementen zijn 
al voor 95 procent verkocht. Het is 
druk en gezellig en er is live muziek. 
Iedereen wordt ontvangen door een 
vriendelijke gastvrouw die voor de 
ingang van de parkeergarage onder 
gebouw B staat. Er wordt heerlijke 
koffie met gebak geserveerd door 
druk doende serveersters. Niets is te 
veel voor de kopers van de nieuwe 
appartementen. Na de koffie is er 
nog een natje en een droogje.

Ballonnen
Nadat de bewoners zijn 
geïnformeerd over de ins en outs 
van het bouwproject en door de 
wethouder zijn toegesproken, 
wordt het officiële gedeelte buiten 
voortgezet. De sleutel wordt 
overhandigd en de opgeblazen fles 

champagne wordt opengetrokken 
door de wethouder. Door aan een 
touw te trekken worden er tientallen 
kleurige ballonnen losgelaten. Nu is 
er de mogelijkheid om de gebouwen 
te bezichtigen en van het uitzicht te 
genieten. 

Doelgroep
Het gebouw dat nu gereed is omvat 
23 appartementen. De oplevering van 
gebouw B met 41 appartementen 
wordt verwacht in september. De 
appartementen in deze gebouwen 
zijn vanwege de prijs speciaal 
bedoeld voor starters. De oplevering 
van gebouw C, met acht woonlagen 
het hoogste gebouw, staat op het 
programma voor oktober. Deze 
appartementen zijn duurder en voor 
een andere doelgroep.

De ‘eerste’ bewoner
Foto Peter van Kakerken



ADVERTENTIEPAGINA



11

HAAGSE BEEMDENLOOP 2004
Foto’s 
Peter van Kakerken 

15e Haagse Beemdenloop weer geweldig
Wel scherpe tijden, maar geen parcoursrecord, daarvoor was de temperatuur net iets te hoog 
en de wind iets te sterk. Het was op zondag 2 mei overigens weer een fantastisch feest op 
de Somerweide. Wegens het derde lustrum waren er nog meer attracties dan in andere jaren 
opgesteld. Een sterk deelnemersveld zorgde voor spannende atletiek.

Door Aad Robeerst

De organisatie had er weer een echte 
happening van gemaakt. Ondanks de 
concurrentie van wedstrijden elders 
in het land was Zeger de Ruijter, 
die de atleten-invitatie verzorgde, 
er weer in geslaagd om de nodige 
toppers te strikken. Kopstuk was 
onze landgenoot Jeroen van Damme, 
die een sterk persoonlijk record van 
43:56 achter zijn naam heeft staan. 
Ook enkele heel goede Afrikanen 
waren van de partij bij de 15 km.

15 km. om de Gamma Bokaal
Het hoofdnummer, de 15 km. voor 
dames en heren senioren, was net als 
vorig jaar een spannend gebeuren. 
Lange tijd liep de kopgroep net 
boven het parcoursrecord, maar in 
de laatste ronde kreeg de wind toch 
te veel invloed. Hoewel Jeroen van 
Damme meer dan twee ronden aan 
de kopgroep sleurde werd hij toch 
op de laatste 200 meter geklopt. 
Winnaar werd de Marokkaan Saji 
Bouazza in 44:19. Vital Gahungo uit 
Burundi, die vorig jaar ook tweede 
werd in 45:34, finishte nu in 44:20, 
één minuut en veertien seconden 

sneller dus! Derde werd Jeroen van 
Damme met een tijd van 44:25. Bij 
de dames won Freshiah Waithaka uit 
Kenia in 52:55. Tweede werd Marina 
Piliavina uit Wit-Rusland in 52:58. 
Vorig jaar was zij ook tweede, maar 
toen was haar tijd 55:08. Dit jaar was 
zij dus ruim twee minuten sneller!

De andere nummers
Ook op de andere nummers werden 
scherpe tijden gelopen. Neem nu 
Jan Olieslagers, bijna een ‘vaste 
winnaar’. Geboren in 1935 liep hij 
de 15 km in slechts 1:01:48, weer 16 
seconden sneller dan vorig jaar, toen 
hij ook de 15 km bij de heren boven 
60 jaar won.

Familieloop
Deze happening kan zich ieder 
jaar in een grote belangstelling 
verheugen. Het is prachtig om al 
die grote, kleine, dikke, dunne, 
jonge of oudere mensen te zien 
rennen. Sommigen in een mooie 
stijl, anderen wat ‘hobbeliger’, maar 
iedereen heeft veel plezier en zet zijn 
beste beentje voor! Wij vragen ons 

wel af hoeveel vaders en opa’s zich 
op maandag ziek hebben gemeld… 
In ieder geval was het een waardige 
afsluiting van het feest dat ‘Gamma 
Haagse Beemdenloop’ heet.

Somerweide

Voor alle niet-lopers was er van alles 
te doen op de Somerweide. Voor 
de inwendige mens werd heel goed 
gezorgd, de dweilorkesten bliezen 
dat het een lust was en de kinderen 
vermaakten zich in een draaimolen, 
op het springkussen of op de heuse 
klimwand. Dit is een schitterend 
apparaat, waar de kinderen, veilig 
in een tuig en door zware gewichten 
beveiligd tegen vallen, konden laten 
zien hoe goed ze konden klimmen. 
Met drie tegelijk was het een 
wedstrijd wie het eerst de bovenaan 
opgehangen bellen kon luiden. De 
kinderen uit de Haagse Beemden 
hebben geen hoogtevrees!

Volgend jaar

Volgend jaar valt de eerste zondag in 
mei op de eerste van de maand. Tot 
ziens op 1 mei 2005.

Wandelen, lopen, rennen

Wintertrimloop
Op zondag 4 april heeft de vierde 
en tevens laatste trimloop van 2004 
plaatsgevonden van de twaalfde 
wintertrimloopserie in de Haagse 
Beemden. Ditmaal had de organisatie 
een speciaal doel verbonden aan de 
serie; de lopers dragen hun steentje 
bij aan de pinksterwedstrijden in 
Weert voor de jeugdige verstandelijk 
gehandicapten van atletiekvereniging 
Sprint. Door een nieuw verkregen 
shirtsponsor kan de stichting dit 
goede doel steunen. Mevrouw 
Reichgelt, trainster van deze groep 
gehandicapten, gaat dan met een 
achttal jeugdige sporters, begeleid 
door een aantal ouders, vanuit een 
onderkomen nabij Weert meedoen 
aan dit atletiekevenement.

Foto’s van deze en vorige 
trimlopen zijn te vinden op 
www.haagsebeemden.nl. Volgend 
jaar wordt het evenement weer 
georganiseerd door Stichting 
Duursport onder hetzelfde motto 
als voorheen: “Het inschrijfgeld blijft 
laag, de sfeer blijft informeel en 
de verrassing op het einde van het 
evenement, na drie keer deelname, 
houden we erin.” De trimloopserie 
vindt dan weer plaats op de eerste 
zondagen van de eerste vier 
maanden van het nieuwe jaar.

Avondwandeling
De Westbrabantse Vogelwerkgroep 
organiseert op woensdag 16 juni een 
avondwandeling bij de Asterdplas. 
Vertrek 19.30 uur bij de Texasbar. 
Aanmelden via tel: 5878432.

Powerwalking in de Haagse 
Beemden
De trainingen van de zaterdaggroep 
van de Powerladies is vanaf 
zaterdag 8 mei (in verband met de 
aankomende zomer) van 09.00-
10.15 uur. ‘s Maandags wordt er 
nog steeds getraind van 13.30-14.45 
uur. Nieuwe leden zijn nog steeds 
welkom. Info: Anita van Blerck 
5414007 of Cock van Blerck 541555.

wil op 16 juni in steunpunt Heksenwiel 
een middag organiseren rond ouder 
worden. Wij willen daar een film 
vertonen over succesvol ouder 
worden en deze met de aanwezigen 
nabespreken. Na de pauze geven we 
informatie over ons cursusaanbod 
voor ouderen met depressieve 
klachten en angstklachten. Bij 
voldoende belangstelling is het de 
bedoeling ook in het Heksenwiel 
vanaf september een cursus te 
organiseren. Voor meer informatie 
kunt u kontakt opnemen met Ria 
Reurink, tel. 5241230.

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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“Dat vul ik thuis wel in”
Dit lijkt een gewoon antwoord, maar dat hoeft het niet te zijn. Het is een van de vele 
uitvluchten die wordt gebruikt door (semi)analfabeten. Het is echt niet zo vanzelfsprekend 
dat iedereen vlot kan lezen en schrijven. In Nederland kan ruim 10% van de volwassenen 
nauwelijks lezen en schrijven, en het grootste deel daarvan is gewoon van Nederlandse 
afkomst!

Door Aad Robeerst

Beter leren lezen en schrijven
Diverse opleidingsinstituten 
hebben het initiatief genomen om 
analfabetisme aan te pakken. Het 
Prisma Brabant heeft samen met het 
Baronie College en het Zoomvliet 
College een start gemaakt in West-
Brabant met de cursus: ‘Zeg het 
voort’. Deze cursus hoort bij het 
project ‘Ambassadeurs’ en is bedoeld 
om mensen die problemen hebben 
met lezen en schrijven op te leiden 
tot ambassadeurs van het project 
‘Alfabetisering Nederlandstaligen’.

Ambassadeur
Raymond Maduro, wonend op de 
Simonsberg, is zo’n ambassadeur. 
Afkomstig van Aruba kwam hij vier 
jaar geleden naar Nederland, omdat 
zijn zoontje ernstig ziek was en 
alleen hier behandeld kon worden. 

Zijn vader was door ziekte niet in 
staat om te werken en dus moest 
hij al vroeg mede voor het inkomen 
van het grote gezin zorgen. Dat lukte 
best, hij bouwde een eigen bedrijf 
op, maar lezen en schrijven ging hem 
slecht af. Hij had gewoon niet de 
gelegenheid gehad om het te leren! 
Door medewerkers van het Ronald 
Mc Donaldhuis in Amsterdam werd 
hij gewezen op de mogelijkheid van 
het volwassenenonderwijs. Hij greep 
zijn kans en gaf zich op voor het 
project.
Nu leert hij voor zelfstandig 
ondernemer en heeft geen moeite 
met het invullen van formulieren. Zijn 
belastingaangifte doet hij nu zelf, iets 
wat heel veel voldoening geeft. Hij is 
een van de tien ambassadeurs die op 
3 april 2003 uit handen van prinses 
Laurentien hun certificaat mochten 
ontvangen. De prinses houdt zich 
o.a. bezig met alfabetisering voor 
volwassenen.

Analfabeet
Velen denken dat iemand die niet 
kan lezen of schrijven analfabeet is. 
Dat is juist, maar ook de mensen die 
er grote moeite mee hebben, vallen 
daar onder. Een analfabeet is beslist 
niet dom! Helaas zijn er heel veel 
oorzaken aan te geven waardoor 
iemand analfabeet is. Een paar 
voorbeelden zijn:
– reizende ouders;
– vaak ziek geweest;
– als kind mee moeten helpen;
– al vroeg moeten werken;
– vrouw zijn, je hoeft niet te leren…
Ook negatieve ervaringen in de 

lagere schoolperiode kunnen oorzaak 
zijn, bijv. traumatische ervaringen of 
een ernstig ongeval. Ten slotte zijn 
er mensen die lijden aan dyslexie 
(woordblindheid). Dit heeft een 
fysiologische oorzaak.

Schaamte
Veel analfabeten schamen zich er 
voor. Ze hebben een hele lijst met 
smoezen om hun probleem maar te 
verbergen.
– Sorry, ik heb mijn bril vergeten.
– Ik lees nooit, heb het te druk.
– Ik kijk altijd tv.
– Dat vul ik thuis wel in.
– Ik heb nu geen tijd.
Dit is maar een kleine greep, maar we 
zagen het al, je hoef je beslist niet te 
schamen. Daar is alleen reden toe als 
je er niets aan doet. De mogelijkheid 
om het te leren is er nu. De geboren 
optimist Raymond is het levende 
bewijs dat het kan. Afhankelijk van 
je inzet ben je één à twee jaar bezig, 
en aan het eind mag je heel trots op 
jezelf zijn!

Informatie
Heeft u ook problemen met lezen 
en schrijven, of kent u zo iemand, 
wilt u contact met ambassadeurs 
- zij zijn de ervaringsdeskundigen 
bij uitstek - belt u dan met Gerry 
Butter van het Baronie College op 
0162-408040. Wilt u meer weten 
over het project, belt u dan met Bep 
Dijkhuizen van Prisma Brabant op 
013-5441440. Wilt u zich opgeven 
voor een alfabetiseringscursus, 
belt u dan de Stichting Landelijk 
Netwerk Nederlandstaligen in de 
(Basis)educatie op 0800-0234444.

Raymond Maduro

Foto Peter van Kakerken

Natuur rond Emerput?
De werkgroep 55+ van het Milieu Educatief Centrum (MEC) is een groepje vrijwilligers dat 
activiteiten organiseert voor 55 plussers. Dit onder de ‘paraplu’ van het MEC. De werkgroep 
bestaat uit: Els Behr, Nico Collette en Elly Verheijden. Op 15 april was er een wandeling, onder 
leiding van een natuurgids, gepland rond de Emerput. Dat werd uiteindelijk het Haagse 
Beemden Bos.

Door Aad Robeerst

Emerput niet geschikt
Karin Vennegoor, natuurgids 
van het IVN, de Vereniging voor 
Natuur en Milieueducatie, ging als 
voorbereiding eerst eens kijken bij de 
Emerput. Enige jaren terug meldde 
de Gemeente dat de omgeving zou 
worden ingericht als natuurzone. De 
oevers werden zodanig aangelegd 
dat dieren en planten optimaal 
zouden kunnen gedijen. Ook werd 
een vogelobservatietoren gebouwd. 
In de praktijk blijkt dat er van de 
natuur niet veel over is. Bij een 
rondgang word je geconfronteerd 
met de elektriciteitskasten voor de 
pompen van de CSM. Ook ligt er 
het nodige zwerfvuil, waaronder 
zelfs injectiespuiten. Het gebied 
wordt eigenlijk voornamelijk 
gebruikt als hondenuitlaatplaats. In 
ieder geval niet geschikt voor een 
natuurwandeling. Daarom werd 
de wandeling verplaatst naar het 
Haagse Beemden Bos.

Het bos
Veertien deelnemers stonden klaar 
voor de wandeling. Het bos is voor 
velen van u natuurlijk bekend. Het 
is zo’n 20 jaar geleden aangelegd, 
waardoor het er wat gecultiveerd 
uitziet. Toch is er veel te zien. Ook 
het beheer gaat nu meer naar de 
natuurlijke benadering, het bos 
wordt niet meer bestuurd, maar 
gestuurd. Het gebied was ooit het 
overstromingsgebied van de Mark, 
dus is het van huis uit vochtig. 
De begroeiing bestaat dan ook in 
hoofdzaak uit wilgen, essen en 
elzen. Door snoeien en (heel beperkt) 

kappen wordt door Staatsbosbeheer 
gezorgd voor voldoende ondergroei, 
zodat het wild een schuilplaats heeft. 
Zowel bos-, water- als weidevogels 
hebben er naast het landwild een 
pracht verblijfplaats aan. Regelmatig 
zagen we sporen van dieren, 
waarover Karin, de gids, interessant 
kon vertellen. Ook om zonder 
begeleiding te wandelen is het er 
zeer geschikt.

Werkgroep 55+
Deze werkgroep organiseert 
regelmatig activiteiten. Zo is er op 
27 mei a.s. een excursie naar het 
milieustation aan de Slingerweg. 
‘Wat gebeurt er met ons afval?’ In 

Breda wordt ongeveer 50% van 
het huishoudelijk afval gescheiden. 
Dat is een goede score. Maar hoe 
gaat dat nu precies? Mevrouw 
Ineke van Oosterhout geeft daarop, 
en op andere vragen, antwoord bij 
de rondleiding. Tijd: 14.00-16.00 
uur. Kosten € €2, ter plaatse te 
voldoen. Wel eerst opgeven dat u 
komt. Dit kan, evenals het inwinnen 
van informatie, bij het MEC. Tel: 
5294459 of door een E-mail naar 
mec@breda.nl. Meer info op 
www.breda.nl/mec. Op 19 augustus 
is er in Ulvenhout een lezing over 
‘Levende Molens’. Ook dit lijkt ons 
zeer interessant. 

Foto Peter van Kakerken

Lucaskerk als blikvanger
Met prachtig mozaïek voor de deur, gemaakt door tientallen 
handen, is de Lucaskerk een ware blikvanger geworden. Door 
noeste arbeid en opoffering van een aantal vrije zaterdagen, 
heeft een groep van vrijwilligers op 15 mei de kerk een mooi 
cadeau voor het tienjarige bestaan gegeven. Opgelucht 
haalden zij adem toen op zaterdag 24 april het laatste stukje 
van de puzzel door Jansje Bisschop werd gelegd. Missie 
voltooid!

Door Nelleke van der Zee

Toen de bouwplannen voor de 
Lucaskerk er lagen in maart 1993, 
wilden zij dolgraag een stukje 
mozaïek realiseren. Maar zoals het 
meestal gaat bij de bouw, viel het 
geheel duurder uit dan gedacht 
en was er geen ruimte meer over 
voor het kleine kunstwerk. Al 
brainstormend over een gepast 
cadeau voor het tienjarige bestaan, 
werd al gauw het idee geboren om 
alsnog het mozaïekwerk te gaan 
realiseren. Er werd een werkgroep 
gevormd, waarin twee kunstenaars 
uit de Haagse Beemden; Brigitta 
Wierda (Arte Facta) en beeldend 
kunstenaar Otto Meijer zitting 
namen.

Symboliek
Voordat de muur van acht vierkante 
meter beplakt werd, kregen de 
deelnemers eerst een cursus 
mozaïeken. Eenmaal behept met 
kennis van zaken, gingen ze vol 
spanning aan de slag. Otto Meijer 
heeft het ontwerp gemaakt, dat 
een notenbalk in een golfpatroon 
symboliseert in de kleuren van de 
regenboog. De springende vissen 
maken het water levendig en de ogen 
van de vissen zijn de muzieknoten, 
die de melodie van het lied ‘Gloria in 
Excelsis Deo’ weergeven. De kleuren 
van de regenboog staan voor Gods 
verbond met de aarde. 

Teamwerk
Alle vrijwilligers en kunstenaars 
hebben belangeloos meegewerkt. 
Bij een bouwbedrijf werden 
gekleurde tegels verzameld, de 
muur werd grondig gereinigd en de 
tegels werden in stukjes gebroken. 
Daarna kon met het puzzelen 
worden begonnen. Vijf zaterdagen 
en een paar avonden hard werken 
leveren dit prachtig resultaat op. 
De Lucaskerk is nog een kunstwerk 
rijker. Vanaf september 2003 hebben 
vijfenzeventig deelnemers lapjes 
ingeleverd, waar door een team van 
vlijtige parochianen een wandkleed 
van 180 centimeter hoog en 350 
centimeter breed is vervaardigd. 
Samen met het mozaïekkunstwerk 
werd het op 15 mei jongstleden 
aan de jubilerende Lucaskerk 
geschonken.

Historie
De Lucaskerk voor de Hervormden 
en Gereformeerden is ontworpen 
door Ir. H.J. Groeneweg en officieel 
in gebruik genomen op 21 mei 1994. 
Voorheen heeft de gemeenschap 
een zwervend bestaan gehad. Zo 
zijn ze begonnen in 1981 in de 
Kapel van Gageldonk, waarna ze 
al gauw moesten uitwijken naar de 
noodlokalen van de Reviusschool. 
Al groeiende kregen zij een gastvrij 
onderdak in de rooms-katholieke 
‘Bethlehemkerk’. Daarom is in 
het nieuwe gebouw ook een 
mogelijkheid geschapen voor de 
rooms-katholieke parochie om 
diensten te houden .

Naam
De Lucaskerk dankt zijn naam aan 
verschillende feiten. Uit dankbaarheid 
tegenover de gulle gevers van een 
gift, waardoor er met de bouw kon 
worden begonnen. Zij wilden heel 
graag deze naam voor hun kerk. 
Omdat de naam mooi aansloot bij 
twee andere Bredase kerken; de 
Johanneskerk en de Markuskerk. De 
Evangelist Lucas heeft de geboorte 
van Jezus in Bethlehem uitvoerig 
ter sprake gebracht en dat legt het 
verband met de andere kerk in de 
wijk; de ‘Bethlehemkerk’. En zoals 
het tweede bijbelboek van Lucas de 
wereld in gaat van Jeruzalem tot in 
Rome, zo wil deze kerk: ‘Zijn midden 
in de wereld’.  
Meer info: Lucaskerk, Dominee 
Wim Bisschop, Tweeschaar 125, 
Breda, tel. 5422433, website: 
www.lucaskerk.nl.

Kunstenaars aan het werk
Foto Peter van Kakerken

Uitvoering Pentagon Project 
2003/2004

in cultureel centrum ’t Kraaienest. 
Datum: 13 juni, aanvang 15:00 
uur, entree € 2,00 (kinderen tot 
10 jaar gratis). Compositie voor vijf 
piano’s en percussie. Onderwerp: 
Oorlog in Irak. Componist / Pianist: 
Wout Kwakernaat. Stijl: Mengvorm 
klassieke muziek, Irakese folklore 
en popmuziek. Tijdens het optreden 
zal een zogenaamde beamer (soort 
grote videopresentatie op doek) 
plaatjes laten zien uit Irak, de 
(oorlogs)situatie over de afgelopen 
jaren. De bezetting van het orkest 

is: vijf pianisten, één percussionist/
slagwerker, één violist en één zarb-
bespeler. Een violist uit Koerdistan 
en een zarb-bespeler uit Iran zullen 
ook een bijdrage leveren. (Nog even 
onder voorbehoud maar het is zo 
goed als zeker.)

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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De excursie

CKV – oftewel, Culturele & 
Kunstzinnige Vorming – is echt 
een vak apart.  
Zo kregen wij (mijn klasgenoten 
en ik) te horen dat we in het 
kader van CKV een bezoekje 
zouden brengen aan het Kröller-
Müller museum. Mijn eerste 
primitieve reactie was een luidkeels: NEE! Helemaal omdat 
havo vier ondertussen de hele dag lang mocht shoppen of 
anders rondslenteren in de stad der steden: Parijs. 

Door Rowan Zuidema

Maar ik nam me voor dat uitstapje toch nog een kans te geven.

Ik kan me nog goed herinneren dat mijn moeder ons vroeger uit alle 
macht naar dat ene interessante museum probeerde mee te slepen, 
terwijl de rest van het gezin (ja, hierbij kregen mijn broertje en ik zelfs 
steun van mijn vader) zich daar uit alle macht tegen probeerde te 
verzetten. Uiteindelijk bleek alle bloed, zweet en tranen achteraf (bijna) 
altijd verspilde energie te zijn, omdat mijn moeder iedere keer die musea 
uitzocht waarbij er ook genoeg voor kinderen te doen was.

Serieus, ik heb dus echt mijn best gedaan om neutraal tegen dat uitje 
aan te kijken. 

Maar wanneer je, na eerst twee uur in een klamme bus gezeten te 
hebben, ook nog eens minstens tien kilometer naar het museum moet 
fietsen, terwijl je ondertussen steeds meer onderdelen van dat gammele 
ding verliest (ik noem een rondvliegend handvat en een ketting die eerst 
weer gerepareerd moet worden) wordt het al wat moeilijker om neutraal 
te blijven. 

Komt daar dan ook nog eens bij dat op de helft van de fietsrit er 
plotseling zo’n hevige regenbui met hagel losbreekt dat we ons afvragen 
of we ooit nog droog zullen worden, dan begint mijn humeur te dalen 
richting het nulpunt.

Als vervolgens blijkt dat na het museumtripje (waarvan we de helft niet 
konden uitvoeren vanwege het slechte weer) de fietsen verdwenen zijn, 
zodat we de afstand terug te voet af moeten leggen, dan zou je deze 
dag met recht kunnen bestempelen als: ‘kan niet slechter’.

Maar het blijkt nog erger te kunnen als bij aankomst bij de bus blijkt dat 
we twee leerlingen missen. De bus vertrekt uiteindelijk drie kwartier later 
dan gepland waardoor we in de file terecht komen. 

Mijn eindconclusie kan dus niet anders zijn dan dat de excursie gewoon 
ronduit desastreus was.

Maar je kunt mij in ieder geval niet verwijten dat ik het niet geprobeerd 
heb…

Een vakantie vol spanning 
Bas en Melanie lopen door het donkere bos dat naast de camping ligt. Ze zijn op zoek naar 
het verdwenen meisje Louise, maar tijdens deze speurtocht worden ze opgeschrikt door vele 
onverwachte gebeurtenissen.

HOOFDSTUK 7

Een dertienjarige pianist
Wanneer je een 13-jarige achter een piano zet, verwacht je normaal niet dat hij of zij 
moeiteloos klassieke stukken van beroemde componisten als Chopin of Bach kan uitvoeren. 
Daan Boertien, uit onze eigen Haagse Beemden, vormt hierop een uitzondering: zet hem 
achter een piano en hij speelt de sterren van de hemel. Dat is niet zo vreemd, aangezien hij al 
ruim twee jaar in de Jong Talentklas van het Fontys Conservatorium zit. 

Door Rowan Zuidema

De Jong Talentklas is de voor-
opleiding van het Brabants 
Conservatorium en heeft tot doel 
jong aanstormend talent een kans 
te bieden zich voor te bereiden op 
een conservatoriumstudie. Het is een 
klas leerlingen, variërend in leeftijd 
van 8-18 jaar, die bijna elk een ander 
instrument bespelen. Het begrip 
‘klas’ kan hier ruim worden opgevat, 
aangezien maar een handjevol 
leerlingen in aanmerking komt en 
individuele begeleiding hoog in het 
vaandel staat. 

Een eigen vleugel
Elke zaterdag is Daan op het 
Conservatorium te vinden, waar 
hij onder andere theorielessen 
volgt en lessen in solfège (dat zijn 
zangoefeningen op de namen van 
de toontrappen). 
Het meeste plezier beleeft de 
bebrilde jongman echter aan de 
individuele lessen. “Dan mag je op 
een echte vleugel spelen, zoals een 
Steinway.” Hij begint onwillekeurig 
te glunderen. Iemand die niet 
bekend is met het muziekleven, zou 
van deze opmerking waarschijnlijk 
niet warm of koud worden. Degenen 
die hiervan wel op de hoogte zijn 
weten echter dat Steinway een zeer 
bekende merknaam is. 
Maar aangezien een eigen vleugel op 
zijn kamer niet bepaald denkbaar is, 
beperkt Daan zich met het oefenen 
van zijn pianostukken tot de piano in 
de huiskamer, waar hij zo’n 2 uur per 
dag mee kwijt is. 
Daan vindt het uiteenlopen van de 
leeftijden in de klas absoluut niet 
storend. “Ik ben wel wat gewend, op 
het koor loopt de leeftijd ook uiteen 
van zo’n 8 tot 80 jaar,” verzekert hij. 

Waar Daan op doelt, is zijn wekelijkse 
bijdrage als jongenssopraan 
tijdens de zondagse mis met het 
Sacramentskoor. Vier keer per week 
gaat hij richting Sacramentskerk, 
soms vergezeld door zijn broertje 
Thijs, die er sinds kort ook zingt.

Hoe het begon
Maar in de eerste plaats gaat 
zijn aandacht natuurlijk uit naar 
pianospelen. Daan kwam op jonge 
leeftijd al met het toetsinstrument 
in aanraking. Toen hij 7 jaar was, en 
samen met de rest van zijn familie 
van Alphen a/d Rijn naar de Haagse 
Beemden verhuisde, kwam Daan op 
de muziekschool van Rob de Koning 
terecht. Die was onder de indruk van 
Daans prestaties en verwees hem 
door om ook te gaan zingen bij het 
Sacramentskoor. Het toeval wil dat 
de organisator van het koor, Jelena 
Bazova, daarnaast als vakdocent op 
het Fontys Conservatorium Tilburg 
actief is. Zo kwam Daan uiteindelijk 
bij de Jong Talentklas terecht. 
Of hij later ook echt op het 
conservatorium wil studeren, is nog 

onduidelijk. Schouderophalend zegt 
hij: “Daar richt ik me nu nog niet 
echt op.” Er is namelijk meer in 
het leven dan alleen pianospelen. 
Behalve daarmee houdt Daan verder 
namelijk van computeren, met zijn 
trein spelen en voetballen. “Ik had 
ook graag op een voetbalclub willen 
gaan, maar aangezien ik ’s zaterdags 
nooit tijd heb om wedstrijden te 
spelen, kan dat helaas niet.” 

Picknicktafel als piano
In totaal heeft Daan nu aan zo’n 6 
concerten deelgenomen, waarbij 
hij alle noten uit zijn hoofd heeft 
moeten leren van zijn vrij strenge 
Russische lerares. Meedoen aan de 
zogenaamde Masterclass lijkt hem 
ook wel wat, maar aangezien dat 
precies onder schooltijd valt ziet hij 
er voorlopig maar vanaf. “Al valt 
het met het huiswerk momenteel 
wel mee,” stelt de tweedeklasser 
gymnasiast op het Newman College 
grijnzend vast. Op de vraag wat 
zijn klasgenoten van zijn prestaties 
vinden, antwoord hij nonchalant: 
“Daar wordt niet zoveel over 
gesproken.” 
Duidelijk is in ieder geval wel dat je 
moet blijven oefenen om in vorm te 
blijven. Ook al heeft Daan soms niet 
zoveel zin, dankzij zijn zelfdiscipline 
zet hij toch door. Om in de vakantie 
op gang te blijven, heeft hij zelfs 
de picknicktafel eens als piano 
gebruikt! 

Meer informatie
Wilt u Daan Boertien ook eens piano 
horen spelen? Dat kan op 6 juni 
om 15.00 in de Sacramentskerk. 
Meer weten over het 
Sacramentskoor? Kijk dan eens op 
www.muziekinstituut.nl/sacramentskoor/  
Bent u geïnteresseerd in de Jong 
Talentklas? Kijk voor meer informatie 
op www.jongtalent.nl 

Door basisschool de Kievitsloop

Bas ziet Melanie staan bij de deur 
van het schuurtje en rent naar haar 
toe. En dan ziet Bas het ook, een 
hele plas met bloed ligt er. Het bloed 
leidt naar het raampje en ze besluiten 
samen verder te gaan. Kwispel volgt 
het bloed en Bas en Melanie volgen 
hem. Na 200 meter komen ze weer 
het woord HELP tegen en komen 
ze uit bij het huisje. Het bloed leidt 
hen verder en ze zijn al ver in het 
bos. Opeens houdt het bloed op 
en ze komen weer het woord HELP 
tegen. Kwispel duikt in een van de 
bosjes. Daar vindt hij een zakmesje 
met bloed eraan. Melanie gilt en 
weer zien ze de man wegglippen. 
Ze rennen hem achterna het bos in 
tot ze niet meer verder konden. Toen 
zei Bas teleurgesteld: “Laten we 
maar terug gaan.” Hij keek op zijn 
horloge en zei tegen Melanie: ”Het 
is al 04.00 uur geweest.” 
Ze gaan terug naar de caravan en 

onderweg komen ze Liesje tegen. 
Ze zei in het Duits: ”Ga nu niet weer 
weg, want dan ben ik weer alleen.” 
Bas zei: “Het is al 4.00 uur geweest.” 
Bas en Melanie gaan terug naar de 
caravan en gaan vlug in bed liggen. 
Melanie valt meteen in slaap, maar 
Bas niet. Hij denkt aan het verdwenen 
meisje en kan daardoor pas om 6.00 
uur slapen. Om 10.00 uur worden ze 
weer wakker. Vlug gaan ze ontbijten. 

En vader is al op, maar moeder ligt 
nog in bed. Vader zit een krant te 
lezen en Bas zei tegen vader dat ze 
naar de speeltuin gaan. Vader zei 
zacht: ”Ja, ja, ga maar.” 
Toen gaan ze door het gat in het 
hek naar het bos. Na 100 meter zit 
Liesje op hen te wachten. Ze zei:” 
Eindelijk ben ik niet meer alleen.” 
Bas en Melanie vroegen Liesje of ze 
vannacht een man had gezien. Ze 
zei: ”Er kwam net een man langs met 
een hondje. Toen vroeg Bas waar de 
man heen ging. Ze zei dat hij naar 
het schuurtje ging. Bas en Melanie 
lopen naar het schuurtje en zien nog 
net de staart van de hond. Ze rennen 
naar buiten maar zien de man en de 
hond niet meer. Maar weer staat er 
HELP in het zand gekrast met een 
pijl naar het huisje van het oude 
vrouwtje. Bas zei tegen Melanie: 
”Zal ik op de deur kloppen?” Ja,” zei 
Melanie, Misschien is Louise daar!” 

Bas klopt aan. Het oude vrouwtje 
doet open en zegt tegen Bas en 
Melanie: ”Och kinderen, wat fijn! 
Komen jullie op bezoek bij mij? Kom 
toch binnen! Melanie zei zacht tegen 
bas: ”Waarom heb je ja gezegd?” Hij 
zei: ”Misschien is Louise daar binnen. 
Ze lopen de huiskamer in en er staat 
chocolademelk en een schaal met 
koekjes klaar. Het is stil in de kamer. 
Opeens ziet Bas dat er HELP in de 
tafel gekrast staat en fluistert tegen 
Melanie: ”Moet je kijken, wat er in 
de tafel gekrast staat! De pijl wijst 
naar de keuken!” Dan horen ze een 
gil. Ze rennen naar de keuken, maar 
de deur zit op slot! Bas denkt: ” Wat 
nu…” 

Daan Boertien

Oproep
Voor de Beemdenkids zijn we 
nodig op zoek naar nieuwe 

redacteuren.
En niet zomaar wat 

redacteuren….Kinderen hebben 
we nodig!

Heb jij een uitsproken talent 
voor tekeningen, verhaaltjes of 
lijkt het jou gewoon spannend 
om ook een keer in de krant te 

verschijnen?
Aarzel dan niet en neem contact 

met ons op!
We zijn van plan een soort 

kinderredactie te vormen voor en 
door kinderen. Alles is mogelijk, 
dus meld je aan en kom gewoon 

een keer langs. 
Dus, iedereen die nog 
kind is (of zich in ieder 

geval zo voelt) mail naar: 
hbnieuws@westbrabant.net
Bellen kan natuurlijk ook:  

5419259
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GEZONDHEIDSZORG 

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. 
076-5258500. U wordt alleen geholpen 
na telefonische afspraak.

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, 
Hondsdonk 60, tel. 5416026; Apotheek 
Kroeten, Helmkruid 2, tel. 5493854, 
Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, 
tel. 5411100. De avond-, nacht- en 
weekenddiensten worden verzorgd 
door de Dienstapotheek Breda BV in 
nauwe samenwerking met Apotheek van 
Helvoort, Nieuwe Haagdijk 21, Breda. 
Het centrale dienstnummer is 0900-
apotheek of 0900-276835.

Adem- en 
biotensortherapeut
Margre Knip, Wilgenbroek 75, tel. 
5414617.

Bloedprikken St. 
Huisartsen Laboratorium
Woon-zorgcentrum Heksenwiel, 
Heksenwiellaan 2, tel. 5433100. Ma t/m 
vrij 8.30 - 11.00 uur.

Mondhygiëne
Praktijk voor mondhygiëne, Trudy van 
Barneveld, Scherp Zand 2, tel. 5493637.

Orthopedagogie
Praktijk Van Waterschoot, Heienlangdonk 
42, tel. 5417250; Spelbegeleiding/

therapie voor kinderen, Agatha van Irsel, 
Spank 33a, tel. 5411694.

Overgangsconsulente
Care for women, Marga van den Berge, 
Lange Hil 68, tel. 5446326.

Psychotherapie
Psychologisch Expertise Centrum Van 
Gurchom & Partners, Venneweide 
23, tel./fax 5426951; Labyrinthe, drs. 
Caroline van Rheenen, Buitenerf 27a, tel. 
5425248, De Psychologenpraktijk Drs. J. 
Wings e.a., Essendonk 7a, tel. 5265530. 

Tandartsen
'Haagse Beemden', 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. 596 77 28. Mevr. B. Buys- Cerezo, 
Essendonk 7a, tel. 5967728 (tevens 
Orthodontie). 

Thuiszorg Breda
Dag & nacht telefonisch bereikbaar op tel. 
5265555, fax 5202366.

Verloskunde
Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 
4C; Neeltjes Crombag, Hanneke Gisler, 
Dominique Hegtermans, Sjan de Weert,  
tel. 5714601; Kitty Beekx, Hethy Krijnen, 
Durvina Loosman, Ineke Oomens en 
Wendy Verhagen, tel. 5657177 b.g.g. 

0900-1515. Irma Franken-van Seeters 
en Andrea Stoop-Berends, tel. 5228847. 
Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, 
gebouw 4010: Irma Franken-van Seeters 
en Andrea Stoop-Berends, tel. 5228847.

OVERIGE DIENSTEN

Buurthuizen
– De Beemdentil, Gageldonksepad 5, 

tel. 5410425.
–  ‘t Kraaienest, Tweeschaar 12, tel. 

5440300, fax 5440231.
– De Loper, J. Claeysstraat 27, tel. 

5440370.

Stichting 
Bewonerskomitee 
Haagse Beemden 
(Bekom)
Secretariaat: Piet van Overbeeke, 
Noortberghmoeren 37, tel. 
5413977 (na 17.00 uur) website: 
www.haagsebeemden.nl.

Bibliotheek Haagse 
Beemden
Heksenakker 37. De openingstijden van 
de wijkbibliotheek: di 13.30 - 17.30 uur, 
wo 13.00 - 17.30 uur, do 13.30 - 17.30 
uur, vrij 13.30 - 20.00 uur, za 10.00 - 
13.00 uur.

Dierenarts
'Haagse Beemden', F. Schellekens, P. 
Koomansstraat 1, tel. 5417477. Bij 
voorkeur volgens afspraak (middag en 
avond); inloopspreekuur ma t/m vrij: 
8.30-9.00 en 18.30-19.00 uur, zat: 
10.00-11.00 uur. 

Meldpunt Gemeente 
Breda 
Voor meldingen over de openbare 
ruimte is het centraal telefoonnummer 
5294800 bereikbaar van 8.00-16.30 
uur. Gemeentelijke informatie is in de 
wijkbibliotheek aan de Heksenakker 37 
verkrijgbaar.

Mensen en de Bijstand
Inloopspreekuur dinsdagochtend 9.30 
– 11.30 uur. Buurtcentrum de Loper, Julie 
Claeysstraat 27, tel. 5440370.

Politie
Openingstijden team bureau 
Prinsenbeemden, Westbroek 2, tel. 
0900-8844. Ma-vrij: van 8.00-17.00 
uur. Na 18.00 uur wordt telefonisch 
doorverbonden met een centraal 
meldpunt. Op dinsdagavond van 18.00 
- 21.00 kan men ook terecht, mits na 
een tevoren gemaakte afspraak. De 
wijkagenten zijn ook bereikbaar via 
email team-prinsenbeemden@mw-
brabant.politie.nl.

Vertizontaal district 
Noordwest
– Brede school en 't Turfje: 

Vlierenbroek 26, tel. 5440287.
– Jongerenwerk: v. Coothplein, tel. 

5218676.
– Soc. Cultureel werk voor 

volwassenen: Keizerstraat 26, tel. 
5300014.

– Hoofdkantoor Vertizontaal: Nieuwe 
Ginnekenstraat 18, tel. 5223220.

W-groep Haagse 
Beemden
Julie Claeysstraat 29, tel. 5423987. 
Openingstijden: ma 13.00 - 17.00 uur. 
Di/vr 9.00 -17.00 uur. Ma/di/wo avond 
19.30 - 22.00 uur.

Wijkbureau IMW Breda 
Noordwest
Alexberg 4, tel. 5427777; Maatschappelijk 
Werk spreekuur: ma-wo-do-vr van 
9.00-10.30 uur, di van 13.30-15.00 uur; 
Bureau Sociaal Raadslieden spreekuur: do 
9.00-10.30 uur; Op werkdagen buiten 
spreekuurtijden: Willemstraat 20, tel. 
5305888; Buiten kantooruren: crisisteam 
Maatschappelijk Werk, tel. 5218450. 

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

Overzicht vieringen:

Zondag 23 mei
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor
voorganger: J. Voeten 

Zondag 30 mei, Pinksteren
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Maandag 31 mei, 2e Pinksterdag
11.00 uur Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 6 juni
09.30 uur Lucaskerk, oecumenische viering
11.00 uur Bethlehemkerk, oecumenische 
viering
voorgangers: F. Verkleij en W. Bisschop

Zondag 13 juni
09.00 uur Lucaskerk, woord en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, gezinsviering
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 19 juni
18.30 uur Bethlehemkerk, Antilliaanse viering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 20 juni
09.30 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering
voorganger: J. Voeten

Kantooradres: Voorerf 7, 4824 GM Breda. 
Tel. 5717575.
email: office@jefta.solcon.nl
website: www.jefta.solcon.nl
Algemeen voorganger: Ap Verwaijen

Zondagse diensten (11.00 uur, aula 
Prisma College, Ganzerik 3)
Er is kinderopvang voor de allerkleinsten tot 
2,5 jaar. Oudere kinderen gaan halverwege de 
dienst naar een eigen dienst. Om de 14 dagen 
is er een tienerdienst.

Huisgroepen in de Haagse Beemden 
elke woensdag om 20.00 uur:
Kesterenlaan 68, bij Marilyn Matilda 
Lange Hil 60, bij familie van der Meulen (tel. 
5420948)
Watermunt 39, bij familie Kuil (tel. 5205608)

Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 20.00 uur, Honderdbunder 
19, bij en o.l.v. Corné en Anita Serné en Marco 
en Paulien de Bruin (tel. 5426985).

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

PKN Noorderbeemden

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 125, 
4822 AS 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
Informatie: www.Lucaskerk.nl

De Lucaskerk in mei en juni

Donderdag 20 mei Hemelvaartsdag. 
Er is een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk, 
die begint om 9 uur. Voorganger is ds. Abr. 
Heringa.

Zondag 23 mei
De lezingen uit Openbaring worden afgerond 
met hoofdstuk 22: 12-21. Voorganger is 
mevrouw Raes, bekend vanuit haar vroegere 
werk als pastor in het ziekenhuis en in de 
Breedonk. 

Zondag 30 mei
Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen! De 
dienst gaat over de taal van geloof, hoop en 
liefde, die over alle grenzen heen te verstaan is.

Zondag 6 juni
Oecumenische diensten met de 
Bethlehemparochie. Diensten om 9.30 en 11 
uur! In beide diensten wordt de Maaltijd van 
de Heer gevierd.

Zondag 13 juni
Voorganger is ds. Kruithof uit Okkenbroek 
Het is voor haar de eerste keer dat  ze in de 
Lucaskerk de dienst leidt. 

Oecumenisch avondgebed
Elke woensdagavond in de Lucaskerk, met 
een oecumenisch karakter! Enkele lezingen, 
afgewisseld met liederen in de stijl van Taizé en 
momenten van stilte. En daarnaast gelegenheid 
om samen te bidden. Elke woensdag op 19.30 
uur.

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 tot 12 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, 4824 PZ, tel. 
5426958
email: duice49@wanadoo.nl, Voorganger 
N. Mantouw
Informatie: N. Mantouw. Tel. 5426958 of 
06-25073749

Zaterdag 22 mei
15.00 uur dienst in de Lucaskerk, Tweeschaar 
125, 4822 AS Breda. Ds. M. Huliselan uit 
Amstelveen gaat deze dienst voor die zowel in 
het Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt. De dienst wordt geafficheerd 
als een samenkomst Óecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

Alexberg 2, zaal Katerberg.

oudsten: M. en N.W. Ephraim, tel. 5420382

Informatie: de digitale kerk 
www.jubilee.nl

Zaterdag van 19:00 - 21:00 uur

Kopij voor de 4e 
editie van het Haagse 
Beemden Nieuws 
2004 inleveren vóór 
zaterdag 3 april 2004.

Graffitiproject in 
fietstunnels
In de vorige edities hebben wij uitgebreid ver-
teld over het graffitiproject. We weten inmid-
dels, dat het volgen van een workshop bij JC Galaxy verplicht 
is en wie er zoal bij de organisatie betrokken zijn. Het wach-
ten is nu nog op het startsein voor het daadwerkelijk aan-
brengen van graffiti in de fietstunnels.

Door Nelleke van der Zee

Het fiat van de gemeente is 
binnen! Er mag begonnen worden 
met twee tunnels als ‘pilot’. 
De Gageldonksetunnel en de 
Emertunnel zijn de eerste twee 
tunnels, die voorzien gaan worden 
van legale graffiti. De werkgroep 
heeft al de nodige spuitbussen 
aangeschaft voor het opstarten 
van de workshops, dit werd deels 
gesponsord door de Verfkoning. Er 
zijn nieuwe posters ontworpen die 
in de wijk verspreid zijn. Jongeren 
kunnen naar aanleiding van die 
posters hun ontwerpen insturen, 
die dan door een vakkundige jury 

beoordeeld gaan worden. Na gelang 
de hoeveelheid inschrijvingen voor 
de workshops, wordt het aantal 
te geven workshops bepaald. Dus 
iedereen met een creatieve geest 
in de leeftijd van 11 tot 21 jaar kan 
een ontwerp indienen en meedingen 
naar de vereeuwiging van zijn/haar 
ontwerp in een fietstunnel. De exacte 
datum en tijd van de workshops 
worden te zijner tijd nader bekend 
gemaakt.  
Wil je meer weten over dit project 
neem dan contact op met: JC Galaxy, 
Ivo Mouwen, tel. 06-13237398 
of Peter van Kakerken, tel. 
06 -13042474.

Bloemetje van de maand 
De maand mei staat voor nieuw begin en nieuw leven. Zo 
vond de redactie van Haagse Beemden Nieuws het leuk om 
een rubriek te starten ‘Bloemetje van de maand’. Wie verdient 
het, volgens u, om eens in het zonnetje gezet te worden?

Door Nelleke van der Zee

Met deze rubriek willen wij iemand 
die iets speciaals betekent voor 
medemensen in de wijk verrassen 
met een bos bloemen. U kent vast 
wel zo’n persoon. De ‘bezige bij’ 
onder ons, die altijd klaar staat 
voor een ander. Niets is hem of 
haar te veel. Of iemand die een 

bijzondere prestatie heeft verricht, 
kortom ‘someone special’. Stuur 
uw nominatie met motivatie naar 
hbnieuws@westbrabant.net. Onze 
redactie bekijkt of degene die u heeft 
aangemeld inderdaad verrast gaat 
worden.
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Knakies
Fitness Centrum Prinsenbeek 
voor fitness en spinning. 
Klaverveld 55, tel. 5416969.

Step-aerobicsschool Ups 
& Downs. Maandag- en 
donderdagavond van 19-21 uur. 
Kraaienest. Proefles € 5,-. Bel 
5422745 info Johannes en Liset.

Nieuw: bij Fitness Centrum 
HENSE ELIAS studenten/
jeugdfitness = onbeperkt 
fitnessen/aerobics voor 
€ 25,- p.m. onder begeleiding 
wanneer je zelf wilt. Meer info: 
5411730 (boven Boerenbond) 
Prinsenbeek.

www.renovatiespecialists.nl. 
Stucadoorswerkzaamheden, 
badkamer en toilet. Tel. 
06-50415949. 

Last van uw voeten? Of 
wilt u ze eens lekker laten 
verwennen? Komt u gerust langs 
bij pedicuresalon Babette 
Kramers. Tel. 5422802 of 
06-28619915.

Schoonheidssalon Chione. 
‘Pier Augé’ schoonheids-, 
acnébehandelingen, pedicure. 
Bel voor afspraak 5449180, 
Nieuw Putoor 4, of kijk op 
www.chione.nl.

Kinderdans voor slechts € 35,- 
per jaar. Wo. v.a. 13u. Event. 
met begel. v.a. 3 j. T’ai-chi do. 
v.a. 20 u. Kreat. dans maandel. 
op vr. Info bij José 5420771.  
http://devloer.danst.nl.

Workshops sieraden maken. 
Kettingen, armbanden, oorbellen 
met diverse technieken. U stelt 
de kleur en de vorm zelf samen. 
Ook voor bloemschiklessen, 
decoratieve workshops en 
creatieve kinderfeestjes! Voor 
meer info: cjoosen@hotmail.com 
of tel. 5425483.

Nico Wildhagen bestratingen 
Prinsenbeek. Sierbestrating, 
minigraafwerken, spitten en 
aanleggen van tuinen, levering 
van zand, championmest, 
stenen. Tel. 06-51643140 of 
5418084.

Autorijschool Haagsebeek, 
Start pakket: € 999,- bestaande 
uit 25 rijlessen (60 min.) + 
examen. Compleet pakket: 
€ 1.399,- bestaande uit 35 
rijlessen (60 min.) + tussentijdse 
toets + examen. Losse 
lesprijs € 34,- (60 min.) geen 
prijsverhoging in 2004!!! Voor 
meer info. 06-24755160 E-mail: 
johnjochems@haagsebeek.nl of 
www.haagsebeek.nl.

Bloemschikles en creatieve 
workshops!!! Bel voor info. 
Corrola Joosen 5425483. Ook 
voor creatieve kinderfeestjes.

Botta Glasatelier voor een 
kleurige 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 assortiment 
glas en gereedschap. Tel. 
5420123, Noortberghmoeren 59, 
www.botta_glasatelier.nl.

Franken timmer en onder-
houdsbedrijf voor onderhoud 
en verbouwwerk, uitbouw, 
badkamers, dakkapellen. Kortom 
DE vakman voor uw klus. Tel./ 
fax 5017465 of 06-10890047.

ABC Juwelier. Reparatiewerk, 
in- en verkoop. Gouden collier 
sold. v.a. € 4,95. Tel. 5872910.

Antiek- en meubelrestauratie 
door ervaren vakman. € 7,- per 
uur. Info. 5415762 na 6 uur.

Dirk Raaijmakers 
Garagebedrijf. Autokeuringen 
(APK), reparaties en onderhoud. 
RDW keurstation. Weidehek 87. 
Tel. 5422286

AC Dak! Gespecialiseerd in 
bitumen dakbedekkingen. Platte 
en schuine daken voor zowel 
bedrijven als particulieren. 
Nieuwbouw, renovatie en het 
repareren van lekkages. Wij 
doen ook zinkwerk. Voor meer 
info of een gratis offerte bel: 
06-41309554 of 5493117. 
E-mail: acdak@tiscali.nl.

Uniek Sima Bouwconsult. 
Totaalaanpak aan diensten. 
O.a. eventueel nieuwbouw en 
tuinaanleg onder architectuur. 
Interieur keukenkasten op maat 
gemaakt, verbouw, schilder, tuin, 
straat, metsel, timmer, tegelwerk, 
keukenzetter, vloerlegger enz. 
Vertrouwd service kwaliteit 
garantie gewaarborgd. Voor meer 
informatie Tel. 0162-636304 of 
06-22412314.

Eigen huis en kwaliteit 
onderhoudsbedrijf. Voor 
al uw timmer, metsel, stuc, 
loodgieterswerk enz. in en aan 
uw huis. Bel 06-30135046, b.g.g. 
06-53816958.

Stylen hobbyatelier, creatieve 
workshops, (kinder)feestjes. 
Home.wanadoo.nl/stylen.

Afslanken, aankomen, meer 
energie kan met Herbalife! 
Gratis advies & begeleiding. 
Herbal Breda, tel. 5424793.  
www.herbalbreda.geeftadvies.nl.

Frank Musters sierbestratingen 
voor al uw bestratingen, ophogen 
van paden, terrassen en opritten. 
Bel voor info. of vrijblijvende 
prijsopgave 5420161 of 
06-54355533. 

Bijlessen door docent. Alle 
vakken & niveaus. Tel. 5428071 
of www.bijlesbreda.nl.

Aardbeiplukkers gevraagd 
bij J. Schalk, Brielsedreef 56 
Pr.beek. Staand plukken. Tel. 
5410588.

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, 
Binnenweg 13 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. 6 van 17 juni 2004 uiterlijk inleveren vóór za-
terdag 29 mei 2004 op de volgende adressen:

– Advertenties (geen knakies):
Tel. 013-5075534, 06-22999701
Fax 013-5078929
Uitgeverij/drukkerij Em. De Jong
t.a.v. de heer André Pleur 
Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

– Redactie:
Tel. 5419259 
Ma Ueberfeldtstraat 12, 4822 VX 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 ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Breda - nr. 
41104266. 
Postbank nr. 25.30.902
Oplage: 11.000 exemplaren.

Bestuur 
Carl Mureau (voorzitter), Joop Leeser 
(secretaris), Jan Krijgsman (pen ning    meester), 
Marian Hulshof, 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, Marian 
Hulshof (hoofdredacteur), Joop Leeser, Aad 
Robeerst, Lieke Stulemeijer, Heidi Wijtmans, 
Nelleke van der Zee, Rowan Zuidema.

Eindredactie/indeling
Gwendolyn Alessie, Ans Dalsem, Carolien 
Disse, Heidi Hoekstra, Marian Hulshof, Hans 
Peters, René Westendorp.

Fotografie
Marian Engel, Ed van Hoof, Peter van Ka-
kerken.

Archief, aquarellen
William van der Zanden.

DTP
Hans Peters.

Drukwerk
Em. de Jong BV, Baarle-Nassau.

Acquisitie
Uitgeverij/drukkerij Em. De Jong
t.a.v. de heer André Pleur 
Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau
Tel. 013-5075534, fax 013-5078929, mobiel 
06-22999701
e-mail: uitgeverij@emdejong.nl

Ondersteuning
Lia Daenen, Peter van Kakerken, Leonne 
Mureau.

Verspreiding
RVN te Roosendaal.

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

Inleverdata kopij Haagse Beemden Nieuws 2004

krant nr. kopij inleveren voor verschijningsdatum

zaterdag donderdag

6 29 mei 17 juni

7 26 juni 15 juli

Open dag 
Zondag 6 juni van 13.30-16.30 
uur in de Beemdentil aan de 
Merodelaan.

Tijdens deze open dag voor kinder- 
en jeugdactiviteiten zullen er 
presentaties zijn en informatie over:

– Dansdemoteam Dansstudio Jump. 
Een tweetal optredens op het 
podium in de grote zaal.

– Brass Band West Brabant. Kleine 
muzikantjes laten hun toontjes 
horen. Kom gezellig meedoen.

– Sterrenkunde: informatie over ons 
sterrenstelsel.

– Speel-o-theek de Panda: de 
uitleenbibliotheek van speelgoed 
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar

– Creatieve kinderactiviteiten.
– Zomervakantieweek 2004.
– Kinderrommelmarkt. Je kunt gratis 

een tafel vooraf bestellen bij de 
Beemdentil. vol=vol.

– Workshops tekenen/schilderen. Op 
de hobbyzolder wordt om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur een workshop 
gehouden voor kinderen vanaf 
zeven jaar. Deelname voor 15 

kinderen en het is gratis. Je kunt 
vooraf een kaartje halen bij de 
Beemdentil, dan heb je alvast een 
plaatsje.

Verder zullen er gedurende de 
hele middag meer aantrekkelijke 
kinderactiviteiten gehouden worden. 
Zo zal er op het voorveldje bij de 
Beemdentil een groot springkussen 
komen te staan. De hele middag 
draait er een Rad van Fortuin, 
waar je allerlei leuke prijsjes kunt 
winnen, net als op de kermis. Voor 
de allerkleinsten wordt er een 
ballonnenwedstrijd gehouden. We 
laten ze allemaal tegelijk op en de 
deelname is gratis. Je moet wel bij 
aankomst in de Beemdentil meteen 
een ballonnenkaartje vragen, zodat 
het opblaasteam weet hoeveel 
ballonnen er opgeblazen moeten 
worden. We hopen deze dag op 
heel goed weer en kom vooral eens 
kijken, alleen of met je ouders, want 
het is de moeite waard. Tot zondag 
6 juni a.s. Als er nog vragen zijn, kun 
je bellen naar 5410425.

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Harmonie
Harmonie ‘Amor Musae’ uit 
Prinsenbeek heeft plaats voor 
enthousiaste nieuwe leerlingen 
of personen die al enige tijd een 
instrument bespelen. Onze leerlingen 
worden opgeleid door docenten van 
muziekschool De Nieuwe Veste. Wij 
streven ernaar om de leerling zo snel 
mogelijk te laten meespelen in ons 
opleidingsorkest, dat wekelijks op 
donderdag repeteert o.l.v. dirigent 
Willem van de Kar. Dit maakt de 
opleiding niet alleen leerzaam, 
maar ook gezellig. Kom een keertje 
kijken in ‘De Drie Linden’ rond 19.00 
uur om het zelf te beleven. ‘Amor 
Musae’ heeft vooral behoefte aan 
nieuwe leerlingen voor klarinet, 
slagwerk en ‘groot koper’ (bariton, 
trombone).

Wat heeft onze vereniging de 
leerlingen te bieden?
– Een aanzienlijke korting op het 

lesgeld van de muziekschool (ca 
25%);

KBO-
nieuws
– Zaterdag 29 mei 

bingoavond in het steunpunt 
Heksenwiel. De zaal gaat open om 
19.00 uur, om 19.30 uur begint 
het spel. Er zijn leuke prijsjes 
te verdienen. Een bingoboekje 
voor 10 rondes kost € 5,-. De 
superronde kost € 1,50. Kom eens 
meedoen en proef de sfeer.

– Zaterdag 12 juni wordt in 
steunpunt Heksenwiel weer 
onze maandelijkse kaartmiddag 
gehouden. De zaal gaat open om 
13.00 uur en om 13.30 uur begint 
het spelen. Er zijn leuke prijsjes te 
winnen. U betaalt € 2,50 entree; 
hiervoor ontvangt u ook nog een 
kopje of thee en 'n hapje. Komt u 
ook?

– Dinsdag 15 juni dagtocht; er wordt 
o.a. een bezoek gebracht aan 
Giethoorn. De leden ontvangen 
hierover nog persoonlijk nader 
bericht.

Voor de keuring van het rijbewijs 
voor 70-jarigen en ouder kunt U 
voortaan ook terecht bij dokter 
Hoogmoed. U kunt op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken van 
9.00-12.00   uur op het nummer 
5612888. Haar honorarium bedraagt 
€ 25,-.

– Vrijwel alle lessen worden gegeven 
in Prinsenbeek;

– Je speelt binnen de kortste tijd 
(gratis) mee in ons opleidingsorkest 
dat jaarlijks een aantal concerten 
geeft;

– Elk jaar wordt voor het 
opleidingsorkest een gezellig 
(gratis) uitstapje verzorgd.

– Je ontvangt (gratis) de periodiek 
verschijnende nieuwsbrief, 
waardoor je op de hoogte wordt 
gebracht van het wel en wee van 
onze vereniging.

Als je interesse door dit berichtje is 
gewekt, bel dan voor meer info naar 
Kees Coertjens, tel. 5413649. Je 
kunt ook een e-mailtje sturen naar 
keescoertjens@wanadoo.nl

Het is wel belangrijk om snel te 
reageren zodat bij het opstellen 
van de lesroosters voor het nieuwe 
schooljaar met nieuwe leerlingen 
rekening kan worden gehouden.

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

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.
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