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Haagse Beemden Nieuws

Legale graffi ti in de 
fi etstunnels

HBN-fotograaf Peter van 
Kakerken zet zich in voor een 
verfraaiingsproject voor alle 
fi etstunnels in onze wijk. Lees 
meer over dit Hart-voor-je-
buurtproject in dit nummer.

Zwarte koeien in de 
wijk

In onze rubriek Natuur in de 
Haagse Beemden aandacht 
voor een heel speciale categorie 
bewoners: de Schotse Galloway-
koeien aan de Burgstsedreef.

Bekom contra 
Essent

Hebt u ook een veel te hoge 
energierekening gekregen van 
Essent? De Bekom neemt de 
handschoen op en gaat de 
situatie inventariseren. Kijk in dit 
nummer wat u kunt doen.
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Eerste-steenlegging voor de uitbreiding van Nutsbasisschool Burgst in de Kroeten 
op 5 maart 2004. Zie artikel op pagina 11. (Foto Marian Engel)

en nog veel meer wijknieuws

Voortgang 
werkzaamheden 
A16

Vorige maand werd de tunnelbak 
bij Prinsenbeek in gebruik 
genomen. In dit nummer een 
relaas over de voortgang van de 
werkzaamheden aan HSL en A16. 
Er komt schot in.
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Foto Peter van Kakerken

Aquarel William van der Zanden

Foto Hans Peters

Foto Marian Engel

20 jaar Haagse 
Beemden Nieuws

Vanaf dit nummer een terugblik 
op 20 jaar Haagse Beemden 
Nieuws. Deze maand: hoe Revius 
een Rietvink werd.
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De Rietvink 20 jaar later
Basisschool De Rietvink is verhuisd, gegroeid en heeft haar naam veranderd. 
Maar ondanks alle veranderingen blijft de school trouw aan haar protestants-
christelijke visie als basis voor het onderwijs aan haar leerlingen.

Door Antonieta 
Derksen-Ponce

Twintig jaar geleden schreef het 
Haagse Beemden Nieuws dat de 
protestants-christelijke Reviusschool 
een nieuw gebouw had aan de 
Wandelakker 68 en dat zij haar 
vijfjarig bestaan vierde. In de twintig 
jaar die voorbij zijn gegaan na het 
desbetreffende artikel is er heel wat 
bijgeschreven in de geschiedenis van 
deze basisschool. 

Naam
‘De Rietvink’ is de nieuwe naam 
die in de plaats is gekomen van 
‘Reviusschool’. Jacobus Revius was 
een streng protestants-christelijke 
predikant uit de zeventiende eeuw 
naar wie de school vernoemd 
was. Om het strenge imago af te 
zwakken en met een modernere 
naam te komen, heeft de school 
een prijsvraag uitgeschreven waarbij 
juffrouw Julia Moelands als winnaar 

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Haagse 

Beemden Nieuws op 20 september 1984

Dit voorjaar bestaat het Haagse Beemden 
Nieuws 20 jaar. In de komende nummers 
besteden we daar aandacht aan in een 
speciale reeks terugblikartikelen. Wat is 
er in die 20 jaar gebeurd? We beginnen 
met de Rietvink, 20 jaar geleden was dit 

nog de Reviusschool.

uit de bus kwam met de naam De 
Rietvink. De huidige naam geeft aan 
de school een zachte en eigentijdse 
klank.

Fusie 
De Rietvink was vroeger een geheel 
zelfstandige school. Sinds 1998 
echter is de school samengevoegd 
met de Dr. de Visserschool in het 
Ginneken, die ook een protestants-
christelijke grondslag heeft. “De 
reden was dat wij een kleine school 
waren en door de fusie een sterker 
geheel zouden vormen,” zegt 
Chris Keijzer, adjunct-directeur en 
locatieleider van De Rietvink. ”Wij 
hebben een gezamenlijk beleid. 
Ik ben locatieleider bij De Rietvink 
en adjunct-directeur van de Dr. de 
Visserschool. Allerlei zaken binnen het 
onderwijs, zoals het aanschaffen van 
nieuwe methodieken of werkwijzen, 
worden in gezamenlijkheid bepaald. 
Voor beide scholen is Arnoud Wever 
de directeur.”

kind. Dat betekent dat kinderen met 
leerproblemen aparte ondersteuning 
krijgen door aanpassing van het 
leerpakket en waar nodig is er 
aanvullende ondersteuning met 
remedial teaching. Daarnaast is 
er aandacht voor kinderen die 
meer aan kunnen dan gemiddeld. 
Deze kinderen hebben binnen ons 
onderwijssysteem de gelegenheid om 
zich te ontwikkelen door aanvullend 
lesmateriaal voor als ze klaar zijn met 
het normale werk. Dat betekent dat 
de leerling maar ook de leerkracht 
veel minder klassikaal bezig is dan 
vroeger.”

Verhuizing 
“Het is ongeveer twee jaar geleden 
dat drie scholen in de Haagse 
Beemden van locatie zijn veranderd, 
en dat had te maken met de 
grootte van de scholen. De school 
die hier zat, De Driezwing, heeft 
een nieuw gebouw. De Hoogakker 
aan de Wandelakker kwam lokalen 

Identiteit
De kinderen worden binnen 
het onderwijs op de school 
geconfronteerd met waarden, 
waarbij respect voor elkaar en 
medemenselijkheid centraal 
staan. “Deze instelling is voor alle 
gezindten en en niet alleen voor 
protestants-christelijke kinderen. 
Iedereen is hier welkom, maar we 
gaan wel uit van de leefregels die 
voortkomen uit de Bijbel. Kinderen 
krijgen dan ook bijbelonderwijs,” 
verklaart Chris Keijzer. Door de jaren 
heen is het onderwijs binnen de 
school persoonlijker geworden, met 
minder afstand tussen de docent en 
de leerling. ”Ieder kind wordt gezien 
als individu en het onderwijs wordt 
toegesneden op de behoefte van het 

tekort en heeft het gebouw van De 
Rietvink overgenomen. Als kleinste 
school hadden we hier op de oude 
locatie van De Driezwing genoeg 
ruimte,” aldus Chris Keijzer. Na deze 
locatieruil heeft De Rietvink zijn plaats 
gevonden aan de Kraanvogel 92.

In de maand september zal het 
jubileum plaatsvinden van het 
25-jarig bestaan. Met feesten en 
verrassingen zal de school dit groots 
vieren. De kinderen, leerkrachten, 
ouders en oud-leerlingen staan leuke 
feestelijke dagen te wachten. 

Chris Keizer Foto Marian Engel
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In de kou

Wat was het weer koud, zowel letterlijk als 
figuurlijk. We hadden het koud want Essent, 
gemeente en rijk laten ons in de kou staan. En de kou is 
nog lang niet uit de lucht. Tevens blijkt, dat we er weer een 
gat bij hebben.

Nogmaals de Melkertbanen
Was er al veel gekrakeel over de Melkertbanen - ook in Breda zal er 
waarschijnlijk een flink aantal verdwijnen - nu blijkt dat het helemaal 
niet nodig hoeft te zijn. De EU, ‘Brussel’ dus, heeft Nederland 1,2 miljard 
euro toegezegd voor besteding aan werkgelegenheidsprojecten. Daarvan 
zullen we waarschijnlijk 850 miljoen euro terug moeten storten. Onze 
regelneven in Den Haag hebben dat geld namelijk niet uitgegeven en dus 
moet het geld retour afzender… En wat zijn de Melkertbanen anders dan 
een werkgelegenheidsproject?

Rotzooi
Het stond zo prachtig in de krant. De eerste wagen van de Bredase 
carnavalsoptocht was het geroemde driewielige zwerfvuilwagentje van de 
gemeente. Achter de stoet kwamen de mensen van de Dienst Afvalstoffen 
direct de zaak weer schoonmaken. U weet natuurlijk, dat Breda voor het 
gemeentebestuur alleen binnen de singels bestaat. Twee weken na de 
Haagse Beemden Optocht lag de rotzooi nog steeds als een, door de 
regen, vieze gekleurde koek in de goten en perkjes. Als u dit leest, zijn de 
goten eindelijk schoon, maar de rest blijft onze wijk ‘sieren’. Burgemeester 
Rutten, u liep wel in de optocht mee met een grasmaaier, met als motto 
‘Ik maai d’r tussenuit’, maar kom dan ook eens naar de Haagse Beemden. 
Breng een bezem mee en een bord voor uw kop met de tekst: ‘Ik veeg 
mijn straatje schoon!’

In de kou
Ook de rekening van Essent gehad? En, kreeg u terug? Al jaren lang 
volg ik trouw de adviezen op. Zet de elk jaar de thermostaat weer een 
graadje lager en gebruik uitsluitend spaarlampen. Met als resultaat dat 
ik ’s avonds, in m’n skipak met een donzen dekbed om en een oranje 
Unoxmuts op mijn kop, voor de tv zit. Na half negen gaat ie uit, dat kreng 
gebruikt ook stroom. In de badkamer is het bad gevuld met koud water. 
“Daar word je sterk van”, zei mijn vader vroeger, terwijl hij het laagje ijs uit 
de lampetkan haalde… Maar dankzij de sponsoring van Essent zitten de 
voetballers, de wiettelers en de schaatsers (haha) er ‘warmpjes’ bij. 

De BBA heeft onze busverbinding met de stad ook uitgekleed tot een 
halfuursdienst. Je loopt bovendien de kans om op het station tot 23 
minuten lang in een stilstaande bus te zitten. Natuurlijk blijven de deuren 
dan wijd open staan, zodat de zwartrijders gemakkelijk een plaatsje 
kunnen vinden en de warme lucht plaats kan maken voor een koudegolf. 
Met de agressie zal het wel meevallen, verwacht de BBA…

Gat
Hoera, we hebben er weer een gat bij! Het gaapt in de begroting, zegt 
wethouder Oomen. Je zou er slaperig van worden. Het is slechts 2,6 
miljoen euro. Het had nog groter kunnen zijn, maar er is een meevaller 
voor het potje ‘Bijzondere Bijstand’. Die meevaller wordt gebruikt om het 
gat in de begroting gedeeltelijk te dichten. Dus bijstandsmoeder, als uw 
aanvraag afgewezen wordt, weet u waar het aan ligt. Hoezo, oneigenlijk 
gebruik…

Bodyguards
De politie heeft ook een begrotingstekort. De particuliere beveiliging van 
het bureau Mijkenbroek wordt nog eens kritisch bekeken… Nou breekt 
mijn klomp, de politie kan zijn eigen bureau niet beveiligen? Nog even en 
we zien dat de agenten op straat vergezeld worden door een bodyguard, u 
weet wel, zo’n kleerkast in een net pak met een zonnebril op zijn kale kop. 
En de GGD brengt bij de politie 334 euro in rekening voor het afnemen 
van een bloedproef. Het is heel simpel, verhoog de boete voor het rijden 
onder invloed met 334 euro! Daar hoef je toch niet voor gestudeerd te 
hebben? De misdaad is al georganiseerd. Nu de politie nog.

Griffel

HSL-A16 Wetenswaardigheden

Stand van zaken
De bouw van de nieuwe HSL en de verlegde nieuwe A-16 vorderen 
met rasse schreden. Het verkeer rijdt al door de oostelijke tunnelbak. 
Om ruimte te maken voor de westelijke tunnelbak moeten tot medio 
2004 verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd.Door Joop Leeser

damwanden uit de grond trekken. 
Deze stellingen werken naar elkaar 
toe en zullen elkaar ongeveer in het 
midden van de tunnelbak treffen. 
Er kan hinder ontstaan in de vorm 
van geluid en trillingen; dat zal tot 
medio juli 2004 kunnen duren. Een 
gedeelte van de middenwand wordt 
op zijn plaats gehouden door ankers 
en gordingen (stalen balken). Die 
moeten dus eerst worden verwijderd, 
waarvoor ongeveer 1,5 meter grond 
moet worden afgegraven. In week 
16 moet hiervoor in de nachtperiode 
worden gewerkt en zal wegens 
ruimtegebrek dan één rijstrook van 
de A-16 in de tunnelbak worden 
afgesloten.

Sloop
Zodra een stuk damwand is 
verwijderd, wordt ter plaatse 
begonnen met het verder ontgraven 
van de bouwkuip. De afgegraven 
grond wordt opgeslagen in 
een depot bij de keet van HSL-
Combinatie Brabant-Zuid aan de 
Spoorstraat of wordt gebruikt voor 
de baan van de HSL-Zuid. De grond 
wordt afgevoerd via de bouwweg, 
die parallel aan de oude A-16 wordt 
aangelegd en aansluit op de Backer 
en Ruebweg. Om de bouwkuip 
volledig te ontgraven, moet het 
laatste deel van het oude tunneltje 
aan de Valdijk worden gesloopt. 
Daarmee wordt naar verwachting 
medio april gestart. Dit zal ongeveer 
een week duren. Ter hoogte van de 
Valdijk aan de Prinsenbeekse kant 
wordt buiten de projectgrenzen 
tijdelijk een bouwkeet geplaatst.

Tunnelbak
De bouwcombinatie werkt tot eind 
2005 aan de westelijke tunnelbak. 
Begonnen wordt ten noorden van 
de Backer en Ruebweg en ten zuiden 
van de tijdelijke Middenweg; er 
wordt ook weer naar het midden 
toe gewerkt. De totale lengte van de 
tunnelbak wordt 975 meter. 

Informatie: Informatiecentrum HSL-
A16, Elleboog 2, open van dinsdag 
t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
elke eerste zaterdag van de maand 
van 11.00-15.30 uur.

Zo wordt het bestaande 
geluidsscherm ongeveer 20 meter 
in de richting van Prinsenbeek 
verplaatst. Het moet daartoe eerst 
worden afgebroken; daarmee start 
men in week 11. Naar verwachting 
is het scherm vier weken later weer 
opgebouwd.

Geluidshinder
Tussen de oostelijke A-16 tunnelbak 
en de toekomstige westelijke A-
16 tunnelbak zijn damwanden 
ingetrild. Vanaf week 13 wordt 
begonnen met het verwijderen van 
deze middenwand. Ten zuiden van 
de tijdelijke Middenweg en ten 
noorden van de Backer en Ruebweg 
komen stellingen te staan, die deze 

Medewerkers gezocht!

Heel blij zijn we met de reacties op onze oproep in Haagse Beemden Nieuws van januari. We hebben al enkele enthousiaste nieuwe 
medewerkers mogen verwelkomen. Maar we willen meer. Om nog actueler en dus beter 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 enkele 

mensen nodig.

We zoeken allereerst een coördinator. Dat is 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 hebben we plaats voor een extra layouter. Dat is iemand die de aangeboden artikelen en foto’s netjes en aantrekkelijk op 
de pagina’s zet. Ervaring met elektronische pagina-opmaak (we maken gebruik van de programma’s Adobe InDesign en Adobe 
Photoshop) is hiervoor gewenst, maar er zijn ruime inwerkmogelijkheden. 

Tot slot kunnen we nog altijd verslaggevers gebruiken. Mensen die met een neusje voor nieuws en een vlotte pen zijn van 
harte welkom om ons team van vrijwilligers te versterken.

Wie meewerkt aan Haagse Beemden Nieuws krijgt daarvoor terug: leuke sociale contacten, afwisselende bezigheden en 
gezellige collega’s. Bovendien: je draagt bij aan een succesvol wijkblad, gemaakt door en voor mensen uit de Haagse Beemden. 

Belangstelling? Aanmelden kan via ons secretariaat:

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

gaat wild!
Op zaterdag 24 april is er op 
openbare basisschool de Wildert 
een open middag in het teken van 
Afrika. Van 13.00-15.00 uur kunt u 
informatie krijgen over alle aspecten 
van het onderwijs op de Wildert. 
Voor deze open middag zijn we 
al een paar weken bezig met het 
thema Afrika. De ontwikkelingshulp 
van de Westerse wereld loopt als een 
rode draad door alle projecten in de 
klassen heen. SOS Kinderdorpen en 
Unicef werken mee aan de open 
middag. Om SOS Kinderdorpen 
te ondersteunen, wordt er een 
flessenactie georganiseerd. De aula 
en de groepen worden ingericht in 
het teken van Afrika. We rekenen 
op veel belangstelling, want de 
leerlingen hebben prachtige 
werkstukken gemaakt voor het 
speciale bezoek…

De inmiddels beroemde 
kinderkleding- en speelgoedbeurs 
vindt plaats op zaterdag 3 april 
van 10.00-13.00 uur. Onze aula 
wordt voor die gelegenheid 
wederom omgetoverd tot een 
professionele winkel met een 
compleet kledingaanbod van maat 
86 tot de allergrootste kindermaat. 
De prijzen zijn uitzonderlijk laag. 
Goed onderhouden kleding, zonder 
vlekken en scheuren en vaak van 
(top)merken, hangen overzichtelijk 
gepresenteerd. Van 10.00-11.00 uur 
wordt er gewerkt met volgnummers 
en vanaf 11.00 uur is de toegang vrij. 
Twaalfbunder 2, 4823 BJ Breda, tel. 
5414222.

Links de nieuwe oprit richting Rotterdam, rechts de file 
vanuit de nieuwe tunnelbak in de richting Z-N

Foto Marian Engel

Kort voor de opening wordt nog koortsachtig geasfalteerd
Foto Hans Peters
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Denk 
goed 
na 
als u 
het over 
‘poepen’ 
heeft!

Het is altijd 
verschrikkelijk gezellig 
als we onze vrienden uit 
het gastvrije België te 
logeren krijgen. Dat is 
voor ons dikke pret, wij 
- mijn man en ik - koken 
heel graag en dat is aan 
hen goed besteed.

Zo konden we ze enkele 
weken geleden verwelkomen, 
al snel werd de koffi e een 
borrel, en een ieder liet zich 
onze maaltijd goed smaken.

De volgende dag besloten 
we om het Heksenwiel te 
gaan bezoeken (zij hadden dit 
winkelcentrum in deze staat 
nog niet gezien). 

Men bewonderde de opzet, en 
gaf kritiek waar het nodig was. 
Al snel liepen we te winkelen. 

Vol bewondering was men 
over de mooie kwaliteit van 
groenten, vlees, kaas enz.

Bij AH namen we ruimschoots 
de tijd en ik kocht daar een 
zak met gedroogde pruimen. 
“Oh”, zei mijn vriendin, 
“wat doe je daar toch mee?” 
“Nou,” zei ik, “als je ze 
regelmatig eet kun je er zo 
goed van poepen!”

“Maar Lieke toch...” Vol 
ontzetting keek Liane me aan. 
Wat nou weer, het is toch zo!

Op de achtergrond hoorde ik 
onze vriend lachen. Ik keerde 
me om en vroeg een beetje 
pissig: “wat valt hier zo te 
lachen? Heb ik soms iets stoms 
gezegd?”

“Och Lieke,” zei Pierre, “bij 
ons in Vlaanderen betekent 
poepen net zoveel als hier 
een stevige vrijpartij!” En een 
plezier dat die twee mannen 
hadden.

Later heb ik er in onvervalst 
Nederlands (en er was geen 
woord Spaans bij) nog wel iets 
over tegen mijn man gezegd; 
niet dat het helpt, denk ik. 
Maar toch…

Lieke

Legale graffi ti in fi etstunnels
Groen en geel ergerde Peter van Kakerken zich aan de wanden van de 
fi etstunnels. Al die bekladding, dat kan toch ook anders. Het idee werd geboren 
om bij ‘Hart voor je buurt’ een aanvraag voor subsidie in te dienen voor het 
realiseren van legale graffi ti. De aanvraag werd gehonoreerd en het project kon 
van start. 

Door Nelleke van der Zee

“We hebben wat vergaderd,” zegt 
Peter. “In eerste instantie werd door 
de gemeente naar voren gebracht, 
dat wij met houten panelen moesten 
gaan werken. Die konden dan op 
een willekeurige plek met graffi ti 
bespoten worden. Dat zou zo’n 
kapitale klus en vandalismegevoelig 
zijn geworden, dat er van 
afgeweken werd.” Verschillende 
gemeenteafdelingen zullen het 
project op de voet gaan volgen, om 
te kijken of het op andere plaatsen in 
Breda navolging kan krijgen.

Voorbereidingen
Op verschillende plaatsen in de 
Haagse Beemden zijn posters 
opgehangen met een oproep voor 
graffi tiartiesten. In BC de Loper 
liggen inschrijfformulieren. Tot 24 
april 2004 kunnen de ontwerpen 
ingestuurd worden. De ontwerpen 
behoren een vriendelijke uitstraling 
te hebben en wanneer er een 
thema van de Haagse Beemden in 
verwerkt is, verdient het de voorkeur. 
Zo zou het ontwerp bijvoorbeeld 
kunnen gaan over de Apenrots, 
de Eurotoren, Haagse Beemden 
25 jaar in 2003, Haagse Beemden 
Nieuws 20 jaar in 2004, winkelcentra 
Heksenwiel, de Berg of de Donk, 
Hooghuys Gageldonk, de Asterdplas 
of de waterpartijen bij nieuwbouw 
de Kroeten, kinderboerderij de Sik 

of speeltuin Somerweide. Genoeg 
inspiratiemogelijkheden. 

Meedoen?
Iedere deelnemer mag drie 
ontwerpen inzenden. Een 
vakkundige jury zal hieruit een keuze 
maken. In eerste instantie behoren 
de ontwerpers uit de Haagse 

leeftijd gebonden. Het materiaal 
wordt uit het project ‘Hart voor 
je buurt’ verstrekt en blijft ook in 
hun beheer. In totaal gaat het om 
veertien tunnels. De wanden kunnen 
eventueel ook opgedeeld worden 
in een aantal vakken, waarin de 
artiesten hun werk kunnen zetten, 
zodat er meerdere ‘pieces’ in een 
tunnel komen. 

Uitvoering
Voordat de kunstenaars hun gang 
kunnen gaan, worden de tunnels 
door Dienst Stadsbeheer gereinigd 
en van een nieuwe coatinglaag 
voorzien. Dit zal eind maart gaan 
plaatsvinden. Verkeersmaatregelen 
zullen getroffen worden om de 
veiligheid van de deelnemers te 
waarborgen. Iedere artiest mag zijn 
naam onder het werk zetten en zal 
ook gevraagd worden om zelf de 
nazorg van werk te doen. Uiteraard 
kunnen zij dan het materiaal bij 
het afgesproken adres verkrijgen. 
Doordat er alleen ontwerpen met een 
vriendelijke uitstraling geaccepteerd 
worden, hopen de organisatoren 
het leefklimaat van de tunnels te 
verbeteren.

Meer info: Peter van Kakerken 
en Gijs Mertens, BC de Loper, 
Julie Claeysstraat 27, Breda, tel. 
5440370.

Beemden afkomstig te zijn. Maar 
indien er weinig aanmeldingen uit 
de wijk binnenkomen, mogen ook 
artiesten uit heel Breda meedingen 
naar de prijs voor het beste ontwerp. 
De deelname is gratis en niet aan 

Initiatiefnemer Peter van Kakerken

Leren fi etsen in tien stappen
Stichting Samen Leven heeft diverse projecten in de Haagse Beemden voor allochtone 
vrouwen. We hebben in voorgaande edities al kennis kunnen maken met het kookproject, 
sociale redzaamheid, bewegen op muziek en de naailessen. Nu zijn we beland bij het laatste 
project: de fi etsles. Iedere maandagmiddag in BC ‘t Kraaienest van 13.15–15.15 uur.

Door Nelleke van der Zee

Marie zit op het zadel en loopt 
al wiebelend op haar tenen naar 
de overkant van de straat. Lisette 
legt haar een verkeerssituatie voor 
en kijkt of Marie daar op de juiste 
wijze op reageert. De fi etspraktijkles 
voor buitenlandse vrouwen is best 
wel moeilijk. Je moet je evenwicht 
bewaren en ook nog eens weten 
wat de voorrangsregels zijn. En dan 
nog niet eens met je voeten op de 
pedalen.

Stappenkaart
Het buitenlandse vrouwencentrum 
in Tilburg heeft een methode 
ontwikkeld om allochtonen te leren 
fi etsen. Volgens een stappenkaart die 
onderverdeeld is in vier fases A t/m D 
leren de cursisten fi etsen. Fase A: het 
leren van de fi etsbewegingen, bestaat 
uit stap 1: het lopen met de fi ets; 
stap 2: het steppen; stap 3: stepvoet 
op het pedaal; stap 4: uitdrijven; stap 
5: stoppen en stap 6: wegfi etsen. Als 
ze dit onder de knie hebben, gaan ze 
over naar fase B: de vooroefeningen 
voor het fi etsen door de wijk. Stap 
7: kijken; stap 8: bochten; stap 9: 
hand uitsteken. Nu kunnen ze al 
heel wat en gaan we over naar fase 
C: het fi etsen in de wijk en fase D: 
stap 10: fi etsen met een fi etsstoeltje. 
Het hele traject duurt tien lessen. De 
lessen bestaan uit één uur theorie en 
één uur praktijk, afhankelijk van de 
weersgesteldheid.

Certifi caat
Stichting Samen Leven heeft 
drie vrijwilligsters die deze lessen 
begeleiden. Lisette en Thea zijn 
van de stichting zelf en Petra is 
afkomstig van de ‘Brede School’. 

De cursus is bedoeld voor de 
buitenlandse vrouwen, maar indien 
er ook Hollandse vrouwen zijn die 
dit willen leren, zijn zij ook van 
harte welkom. De lessen worden in 
kleine groepjes van maximaal zes 
personen gegeven. Momenteel heeft 
de stichting vier fi etsen beschikbaar. 
Het theoriegedeelte wordt op een 
zo eenvoudig mogelijke manier 
gegeven, zodat het voor de cursisten 
goed te volgen is. Door middel 
van een verkeerskleed bootsen 
zij verkeerssituaties na die dan 
uitgelegd worden. Iedere deelnemer 
krijgt ook een map mee naar huis, 
zodat ze thuis ook de theorie kunnen 
doornemen. Aan het einde van de 
cursus krijgen de deelnemers een 
‘fi etscertifi caat’.

Vervolgcursus
Hoewel de cursisten na afl oop goed 
kunnen fi etsen, zijn ze vaak nog 
te onzeker om op de fi ets naar de 
drukke binnenstad te gaan. Om hen 
over die drempel heen te helpen, 
heeft de stichting besloten om een 
vervolgcursus te gaan geven. Onder 
begeleiding van de vrijwilligsters 
wordt dan geoefend in het drukke 
stadsverkeer. Als je onderweg een 
lekke band krijgt, is het ook handig 
als je die dan zelf kunt herstellen. 
Om van de cursisten echte doe-het-
zelvers te maken, krijgen zij ook 
een paar lessen in het oplossen van 
diverse fi etsproblemen. Vertizontaal 
en de Stichting Samen Leven zijn 
druk bezig om in samenwerking 
met de Brede School (red. de Vlier 
en Hagehorst) een fi etscursus voor 
buitenlandse buurtbewoners in de 

wijk Kesteren bij de Brede School te 
realiseren. Marijke Wiskerke hoopt in 
het nieuwe schoolseizoen met deze 
cursus te kunnen starten. Hierbij doet 
zij een dringende oproep voor nieuwe 
vrijwilligers. Iedereen die graag bij 
een van deze projecten betrokken 
wil zijn, kan zich bij haar melden. Op 
25 april wordt in BC ‘t Kraaienest een 
promotiedag georganiseerd door de 
Stichting Samen Leven. Tijdens deze 
dag wordt het belang van deze 
activiteiten wederom naar voren 
gebracht. 

Meer info: Vertizontaal, Marijke 
Wiskerke, tel. 06-29378914, e-mail: 
marijke.wiskerke@vertizontaal.nl  

Fietsles Foto Nelleke van der Zee

OpRoepjes
Bethlehemkoor zoekt nieuwe 
leden!
Het Bethlehemkoor heeft dringend 
behoefte aan enkele mannen, 
zowel tenoren als bassen. Het koor 
bestaat uit twaalf dames en vijf 
heren, zodat aanvulling wenselijk 
is. Wij repeteren elke dinsdag van 
20.00-22.00 uur, met een korte 
pauze, in de Bethlehemkerk aan de 
Merodelaan. Eenmaal per maand 
is er na afl oop van de repetitie 
gelegenheid om gezellig een borrel 
te drinken. Het koor verzorgt onder 
leiding van onze enthousiaste 
dirigent Jerry Korsmit twee keer per 
maand op zondagmorgen om 11.00 
uur de viering in de Bethlehemkerk. 
Ook verzorgen we ongeveer vier 
keer per seizoen vieringen in 
andere parochies of ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen. We zijn 
aangesloten bij de Koorkring Breda 
en wisselen één keer per seizoen met 
een ander aangesloten koor vieringen 
uit. Voelt u zich aangesproken of 
heeft u interesse in zingen, sluit 
u dan bij ons aan! U kunt bellen 
naar Henny Diks, tel. 5419263 of 
e-mailen naar disch@wanadoo.nl 
Komt u gerust eens luisteren tijdens 
onze repetitieavond. Ook dames van 
harte welkom.

Gezocht: collectanten 
gehandicaptensport
Mensen met een handicap kunnen 
vaak niet sporten omdat de 
benodigde voorzieningen te duur zijn 
(sportrolstoel, speciale begeleiding, 
toegankelijke douches en toiletten, 
een lift om in het zwembad te komen 
of op een paard te klimmen). Het 
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
(NFSG) verstrekt fi nanciële bijdragen 
aan sportverenigingen met een 
bestaand of gepland aanbod voor 
gehandicaptensport. De belangrijkste 
bron van inkomsten is de jaarlijkse 
landelijke collecte. Veel vrijwilligers 
werken hier al jaren aan mee en 
laten zien dat ze sporters met een 
handicap niet aan de zijlijn willen 
laten staan. De collecte vindt plaats 
van 4 t/m 10 april. Bent u bereid 
een aantal uurtjes te helpen en in 
uw eigen wijk te collecteren, neem 
dan contact op met Sportpunt Breda 
tel. 5226649 of e-mail anneloes@ 
sportpuntbreda nl. Uw inzet maakt 
het mogelijk dat vele gehandicapte 
sporters hun favoriete sport kunnen 
beoefenen.

Handballertjes gezocht
HV Kropman Tornado’70 is op zoek 

naar nieuwe leden voor de 
jongste groepen; de mini’s 
en de D-jeugd. Wij zijn 
een handbalvereniging 
die het goed doet. 
Na een succesvolle 

veldcompetitie zijn we eind vorig 
jaar de zaalcompetitie ingegaan. De 
winnende teams zijn daarbij minstens 
één klasse hoger ingedeeld. Al onze 
teams trainen twee keer per week. 
Naast het handballen organiseren we 
ook andere leuke activiteiten zoals 
een disco, een darttoernooi; voor elk 
wat wils. Denk je: dat is ook wel iets 
voor mij, kom dan eens kijken tijdens 
een trainingsavond of wedstrijddag. 
We trainen in de sporthal aan de 
Ganzerik en onze buitenvelden en 
kantine zijn op het sportpark nabij 
deze sporthal. Vanaf 7/8 jaar kun je 
lid worden en aan de wedstrijden 
meedoen. 

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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CARNAVAL IN GIEGELDONK

Foto’s 
Peter van Kakerken 
Marian Engel (foto’s optocht)
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Natuur in de Haagse Beemden

Zwarte koeien
De zwarte Galloways van Jan Franken aan de Burgstsedreef 
zijn misschien iets teveel huisdier om ze ‘Natuur in de 
Haagse Beemden’ te noemen, maar mooi zijn ze wel. Jan’s 
tweelingbroer zag de koeien vijftien jaar geleden op een 
beurs met bijzondere huisdierrassen. Hij tipte zijn broer en die 
was meteen verkocht. Jan kocht een koppel van de importeur 
van dit runderras, en sindsdien is zijn veestapel fl ink gegroeid.Door Marian Hulshof

Twintig heeft hij er nu, ‘een uit 
de hand gelopen hobby’ noemt 
hij het. Galloways worden in 
Nederland meestal gehouden door 
instanties als Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten om het gras 
in natuurgebieden kort te houden, 
net als bijvoorbeeld koniks, een 
wilde paardensoort, of Schotse 
Hooglanders, runderen die in 
tegenstelling tot de Galloways 
grote hoorns hebben. Er zijn een 
paar particulieren in Nederland die 
Galloways houden als hobby en Jan 
is één van hen. Hij praat graag en 
met veel liefde over zijn vee.

Vlees
Omdat de Galloways uit Schotland 
uit een ruig klimaat komen, kunnen 
ze heel goed tegen de kou. Ze 
kunnen in Nederland het hele jaar 
door buiten blijven staan. Ook bij 
temperaturen beneden nul. “Van 
veel regen houden ze niet, dan 
kunnen ze hoefrot krijgen, maar 
dat geldt eigenlijk voor alle koeien,” 
legt Jan uit. De koeien worden niet 
gemolken, het is een vleesras, maar 
hij mest de dieren niet speciaal 
bij voor extra kilo’s. Er gaat er wel 
regelmatig eentje naar de slager, als 
hij teveel stieren heeft bijvoorbeeld. 
Jan: “Ze hebben kortdradig vlees, 
heel lekker, en het is compacter dan 
gewoon rundvlees, omdat het niet is 
opgefokt.” 

Rustig
Jan heeft op dit moment twee 
kuddes lopen, elk met één volwassen 
stier erbij. De dieren zien er woest 
uit met hun ruige zwarte vacht en 
gedrongen postuur, maar wild zijn 
ze niet. “Ik ga er veel mee om”, 
verklaart Jan, “ze zijn rustiger dan 
melkvee. Ook de stieren: ik hoef maar 
te roepen en ze komen. Ze weten 

Aquarel William van der Zanden

dat ze dan iets lekkers krijgen.” 
Behalve in de Haagse Beemden 
lopen de dieren in de zomer ook 
regelmatig in natuurgebieden ten 
zuiden van Breda, maar ook daar 
vindt hij ze makkelijk terug, vertelt 
hij enthousiast. “Ze kennen de auto. 
Dan hoor ik een hoop geritsel en 
gerammel tussen die struiken, dan 
komen ze eraan, dan willen ze hun 
‘koekje’. Dat is echt mooi.” Toch zijn 
stieren nooit te vertrouwen, weet 
ook Jan. “Met stieren weet je het 
maar nooit, je moet ze altijd in de 
gaten houden.”

Sponzen
De Galloways staan midden in 
de Haagse Beemden, en dus ook 
midden tussen de mensen. Jan krijgt 
vaak vragen, vooral: “Wat zijn het 
voor runderen?” en “Waar komen 
ze vandaan?” De meeste reacties zijn 
positief, al vinden sommige mensen 

het zielig als ze een jong kalfje bij 
enkele graden boven nul in de wei 
zien liggen. “Is dat wel een goede 
boer, zeggen ze dan.” Hij houdt de 
dieren echter heel goed in de gaten. 
Soms moet hij kinderen uitleggen 
dat ze het prikkeldraad heel moeten 
laten, en regelmatig heeft hij last 
van rommel in de wei. Sponzen 
van hardlopers bijvoorbeeld. “Die 
gebruiken ze om het zweet af te 
vegen en die gooien ze daarna weg. 
Als zo’n beest die inslikt, krijgt het 
problemen. Daar kunnen ze niet 
tegen. Bij de Haagse Beemdenloop 
moet ik altijd gelijk de sponzen van 
de hardlopers uit de wei halen.” 
Binnenkort lopen de dieren ook 
bij de Padakker, niet ver van een 
hondenuitlaatplaats. Hij hoopt dat 
dat geen problemen geeft. “Het 
blijft natuurlijk een kuddedier. Als 
er eentje gaat lopen vanwege een 
hond, dan gaan ze allemaal.”

Roparun is de afkorting van 
ROtterdam-PArijs-run. Roparun is de 
langste non-stop estafetteloop ter 
wereld: het parcours is ongeveer 530 
kilometer lang. De Roparun kan niet 
zonder veel enthousiaste vrijwilligers 
en sponsors. De organisatie wordt 
gesponsord door sponsors, groot 
en klein. Zij maken het mogelijk 
dat de Roparun wordt gehouden. 
De teams trachten door sponsoring 
zoveel mogelijk geld bijeen te 
lopen. Zij maken het mogelijk dat 
er steeds meer kan worden besteed 
aan de goede doelen (zie ook 
www.roparun.nl). De steun van 
de Roparun is uniek, doordat de 
stichting geen geld geeft, maar alle 
projecten zelf beoordeelt en dan pas 
steunt. Zo wordt voorkomen dat 
er gelden op de verkeerde plaats 
terechtkomen en is het zeker dat de 
besteding recht doet aan het motto: 
“trachten leven toe te voegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven”. Sinds 1992 liep de route 
vanaf de Coolsingel in Rotterdam 
naar de omgeving van het vliegveld 
Le Bourget in Parijs, maar in het 
Pinksterweekend 2004 loopt voor de 
allereerste keer de route andersom, 
van Parijs naar Rotterdam!

Haagse Beemden Loop

Waarom?
Het aantal deelnemers wordt 
steeds groter. Daarbij gaan de 
Franse autoriteiten steeds meer 
beperkingen opleggen en zonder 
hun medewerking kunnen wij niet 
meer in Parijs fi nishen. Onderweg 
in Nederland is het leuk om door de 
dorpen en steden te komen, waar de 
teams warmhartig en enthousiast 
worden aangemoedigd. In Frankrijk 
daarentegen leeft de run niet onder 
de mensen, waardoor er zo goed 
als geen publiek te bekennen is. De 
jaarlijkse passage langs de Daniel 
den Hoed Kliniek waar de patiënten 
de teams toejuichen zullen de laatste 
honderden meters licht maken. 
En het zal heel leuk zijn om op de 
Coolsingel in Rotterdam met het hele 
team ingehaald te worden.

Naast de sportieve prestatie staat 
uiteraard het doel voorop; zoveel 
mogelijk geld bijeen brengen voor 
projecten ter ondersteuning van 
kankerpatiënten. Alle deelnemende 
teams hebben de verplichting 1000 

Roparunloten te verkopen. Daarnaast 
wordt ieder team gemotiveerd om 
zich het gehele jaar in te zetten 
om geld bijeen te brengen voor de 
doelen. In 2004 zal ook het team 
van PI Breda en JJI Den Heyacker 
zich weer inzetten. Om extra geld in 
te zamelen wordt op vrijdag 2 april 
2004 voor de tweede keer “Den 
Hey-Ackerloop” georganiseerd. Het 
parcours start bij de baan van 
atletiekvereniging Sprint nabij het 
Mastbos in Breda (aanmelden om 
10.00 uur) en kronkelt vervolgens 
door en langs het bos om uiteindelijk 
weer bij Sprint te eindigen. De te 
lopen afstanden zijn: 7,5 km en 15 
km. Het inschrijfgeld bedraagt  € 5,00 
p.p. Per afstand zullen er prijzen zijn 
voor de dames- en herencategorie.  
Inschrijving of opvragen van infor-
matie is mogelijk door te mailen naar:
stukzitten@denheyacker.dji.minjus.nl 
U ontvangt dan van ons een volledig 
inschrijfformulier. Iedere sportieveling 
is welkom en het doel lijkt me iets om 
warm voor te lopen!

Vanwege het jubileum heeft de 
organisatie besloten dit jaar een 
goed doel binnen de gemeente 
Breda te ondersteunen. Gekozen is 
voor ‘De Ark’, een woonvorm voor 
meervoudig gehandicapten, waarbij 
zij zo zelfstandig mogelijk kunnen 
(blijven) wonen. Met deelname aan 
de loop levert men dus een bijdrage 
aan ‘De Ark’.

Traditionele onderdelen: 10 km 
wedstrijd- en trimloop, 10 km 
wedstrijd voor wheelers, 15 km 
wedstrijd- en trimloop en een 
familieloop over 2, 4 of 6 km. 
Verder kan dit jaar ook ingeschreven 
worden voor een 5 km trimloop en 
zal voor het eerst gebruik worden 
gemaakt van tijdregistratie via de 
zogenoemde ChampionChip. Dit 
laatste betekent dat iedereen bij 5, 
10 en 15 km (trimloop én wedstrijd) 
verplicht is met een chip te lopen. 
Geïnteresseerden kunnen via het 
inschrijfformulier of via internet 
(www.haagsebeemdenloop.nl) hier 
meer over vernemen. Uiteraard is 
er ook dit jaar weer een uitgebreid 
omlijstend programma met een 
grote informatiemarkt, sport- en 
spelactiviteiten voor jong en oud en 
levende muziek.

Bij de heren wordt er gelopen in de 
categorieën senioren, M40, M50, 
M60 en recreanten; bij de dames 
in de categorieën senioren, V35 en 
recreanten. Alle deelnemers krijgen 
aan de fi nish een fraaie herinnering. 
Voor de besten zijn er geld- en 
andere prijzen. Ook zijn er voor de 
wedstrijdlopers premies voor een 
verbetering van het parcoursrecord: 
€ 125,-- voor 10 km (tijd heren 
29,43, tijd dames 34,34) en € 450,-- 
voor de 15 km (tijd heren 43,09, tijd 
dames 49,18). 

Voorinschrijving tot 22 april 2004 
kan op twee manieren:

– Via www.haagsebeemdenloop.nl 
(van de inschrijving ontvangt men 
een e-mail als bevestiging).

– Door middel van het 
ondertekende inschrijfformulier 
naar St. Haagse Beemden Loop, 
Postbus 8723, 4820 BA Breda, te 
sturen.
Tevens kunnen, uitsluitend voor 
de familieloop en tegen contante 
betaling, formulieren worden 
ingeleverd op de onderstaande 
adressen:

– VVV Breda, Willemstraat 17-19
– Runnersworld Jos Koniuszek, 

Haagdijk 251
– Bruba Sport, winkelcentrum 

Heksenwiel
– Super de Boer, winkelcentrum 

Donk (klantenservice)
Na-inschrijving (uitsluitend à contant) 
van 23 april t/m 29 april 2004 via 
www.haagsebeemdenloop.nl en op 
zondag 2 mei vanaf 10.30 uur bij 
de start/fi nish tot 30 minuten voor 
de start.
Inschrijfkosten bij voorinschrijving 
€ 6,-- voor de 5, 10 of 15 km en 
€ 2,-- voor de familieloop. Bij na-
inschrijving respectievelijk € 8,-- en 
€ 3,50.

Schoolwoningen in Kroeten
Op 5 maart 2004 had wethouder Marja Heerkens het weer 
druk. Die middag keek zij goedkeurend tot hoe de oudste 
en de jongste leerling van Nutsbasisschool Burgst, vestiging 
Kroeten, de eerste steen legden voor de uitbreiding van de 
school. Het betrof een vleugel, 
gevormd door zogenoemde 
schoolwoningen.

Door Aad Robeerst

Joost Matthee, directeur van Nuts-
basisschool Burgst, schetste in  zijn 
welkomstwoord de betekenis van 
de uitbreiding. De school wordt 
uitgebreid met een modern, 
functioneel schoolwoningencomplex. 
Voor dit model is gekozen omdat de 
school in een kinderrijke buurt staat. 
Als er na verloop van jaren minder 
kinderen in de schoolgaande leeftijd 
wonen, wordt de capaciteit van het 
gebouw mogelijk weer te groot. 
De nu te bouwen vleugel is dan 
zonder grote problemen snel om te 
bouwen tot woningen. Als alles klaar 
is, beschikt de school over vijftien 
groepslokalen, één technieklokaal 
en twee speellokalen. Ook zijn er 
werkhoeken waar de leerlingen zelf-
standig kunnen werken.

Schoolwoningen
Loek Oostvogels, verbonden aan de 
afdeling Accommodatie Bedrijf van 
de gemeente Breda, legt uit wat 
een schoolwoning is. In dit geval 
gaat het om zeven lokalen. Deze zijn 
ontworpen door het architectenduo 
Ben Baudoin en Ilona van Alphen. Ze 
worden gebouwd door de fi rma Van 
Heesewijk. Het is de bedoeling dat 
deze lokalen te zijner tijd veranderd 
worden in zeven appartementen. 
Het gebouw heeft een centraal 
trappenhuis en een lift. Ieder lokaal 
zal later een appartement vormen. 
Daarom zijn de tussenmuren nu 
al dikker uitgevoerd dan nodig. 
De lokaaldeuren worden later een 
voordeur. Ook worden er al extra 

leidingen gelegd. Op de plaats waar 
nu in ieder lokaal de ‘natte hoek’ 
is, kunnen later de badkamer en 
keuken komen. Met een minimale 
ingreep wordt dan een appartement, 
geheel naar de eisen van de tijd, 
verwezenlijkt.

Eerste steen
Voordat de ‘eerste steen’ gelegd 
werd, was er een modeshow, 
verzorgd door de leerkrachten. 
Zij waren gekleed in schitterende 
creaties en ook de leerlingen 
waren ‘deftig’ gekleed. Wethouder 
Heerkens vertelde dat de school zo’n 
goede naam had in Breda en dat ze 
het heel fi jn vond om er deze middag 
bij te zijn. Na het zingen van een ‘Bob 
de Bouwerlied’ gingen alle kinderen 
naar buiten, waar door Marieke, de 
jongste leerling en Yoran, de oudste 
leerling, samen met de wethouder 
de ‘eerste steen’ werd gemetseld. 
Het was de eerste steen van de 
buitenmuur, want er stond al een 
fl ink gedeelte van het gebouw! De 
mensen van het aannemersbedrijf 
doen namelijk fl ink hun best! Alle 
kinderen lieten een ballon op, 
voorzien van een kaartje met hun 
naam. Alle ballonnen gingen heel 
hoog en waren al spoedig uit het 
zicht verdwenen, ze gingen zelfs 
door de wolken heen! Een goed 
voorteken! In ieder geval heeft 
Nutsbasisschool Burgst in de Kroeten 
straks de beschikking over een 
prachtige uitbreiding van de school.

Inleverdata kopij Haagse Beemden Nieuws 2004
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Inventarisatie afrekeningen Essent
Het Bewonerskomitee Haagse Beemden wordt de laatste tijd regelmatig 
benaderd door wijkbewoners naar aanleiding van de afrekeningen van 
Essent. Een aantal bewoners heeft over de afgelopen twee jaar al kopie-
en van de jaarafrekeningen aan het secretariaat gezonden met verzoek te 
willen beoordelen of er daadwerkelijk iets fout is gegaan. 

De voorlopige conclusie is dat 
het in beide gevallen om een 
afrekening over 12 maanden gaat 
en dat het aantal Gigajoules (Gj) 
Stadsverwarming op de laatste 
afrekening beduidend hoger ligt 
dan die over het jaar ervoor. De 
verschillen in Gigajoules lopen uiteen 
van 13 tot meer dan 20 Gj méér in 
een periode van 12 maanden.

Essent schijnt op vragen van 
bewoners geen duidelijk antwoord 
te kunnen geven. Hoe de verschillen 
hebben kunnen ontstaan, met een 
lange, warme (en vroege) zomer 
2003 en een zachte winterperiode 

2003/2004, is onduidelijk, zeker voor 
de gemiddelde leek. En Essent hult 
zich in duistere verhalen.

Het Bewonerskomitee wil daarom 
meer van dit soort gevallen 
verzamelen, maar wil ook graag 
weten wie er net zoveel of minder 
heeft verbruikt dan het jaar ervoor. 
Pas als we een groter aantal 
gegevens hebben, kunnen we de 
constateringen voorleggen aan 
specialisten op dit terrein. Deze 
kunnen vervolgens nagaan wat het 
probleem is en of we (en zo ja op 
welke manier) richting Essent kunnen 
reageren als wijk. 

Wat de uitkomst wordt, is natuurlijk 
niet te voorspellen. Maar het minste 
wat we toch mogen eisen, is een 
toelichting en als er fouten zijn 
gemaakt een herberekening van de 
jaarafrekening.

Wilt u meehelpen aan deze 
inventarisatie (en er mogelijk uw 
voordeel mee doen), wees dan 
zo vriendelijk een kopie van de 
jaarafrekening 2003/2004 en 
een kopie van de jaarafrekening 
2002/2003 bij het secretariaat van 
het Bewonerskomitee in de bus te 
gooien. U vindt het secretariaat nog 
steeds aan de Noortberghmoeren 
37, 4824 JA Breda.

Politienieuws

Wie is uw wijkagent?
Binnen het politieteam Prinsenbeemden is een nieuwe 
indeling van wijkagenten tot stand gekomen. Daartoe zijn 
vier nieuwe deelgebieden gevormd, namelijk: HB-West, HB-
Oost, HB-Noord en Prinsenbeek.

Door Joop Leeser

Fred van Opstal en Andrea Doremans 
zijn uw wijkagenten in HB-West; 
dit deelgebied omvat Kesteren en 
Muizenberg. Gageldonk, Kievitsloop, 
Emer en Steenakker vormen HB-
Oost. Dit is het deelgebied van de 
wijkagenten Sjoerd Vink en Albert 
Beening. Eric Weening is voorlopig 

alleen verantwoordelijk voor HB-
Noord: Heksenwiel, Overkroeten, 
Kroeten en het Poldergebied. In 
Prinsenbeek en het buitengebied 
HSL/A16 vormen Maarten van 
Poppel en Wietske van Dort het 
wijkagententeam. De wijkagenten 
zijn bereikbaar via 0900-8844.

Eetpunt ouderen
De Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) is op woensdag 3 maart in het steun-
punt Katerberg de activiteit ‘eetpunt voor ouderen’ begonnen. De aanleiding 
hiervoor was een grote behoefte bij ouderen in de wijk aan vers en warm 
eten.

Door Heidi Wijtmans

Deze behoefte was door de ouderen 
aangekaart bij vrijwilligers van de 
SOB. Corine Vos, voor de SOB 
werkzaam bij steunpunt Katerberg, 
heeft een groepsinterview met de 
ouderen gehouden: elke woensdag 
gezellig samen eten is het resultaat. 
Vrijwilligers van de SOB aten zelf 
mee om te proeven, of de maaltijd 
inderdaad vers en warm was. En dat 
was het: er kwamen alleen positieve 
reacties naar voren, ondanks het feit 
dat de boontjes toch iets te zout 

waren. De ouderen waren zeer te 
spreken over de maaltijd. De maaltijd 
wordt verzorgd door een cateraar, 
omdat er in het steunpunt niet 
gekookt mag worden. Het eetpunt 
in steunpunt Katerberg is overigens 
niet het eerste eetpunt van de SOB, 
ook steunpunt Heksenwiel kent een 
dergelijke activiteit.

De maaltijden worden iedere 
woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur 
geserveerd. Ouderen kunnen zich 

opgeven tot 15.00 uur op de dinsdag 
ervoor. De kosten zijn voor één gang 
(hoofdgerecht) € 5,25, voor twee 
gangen (hoofdgerecht met soep of 
toetje) € 5,70 en voor drie gangen 
€ 6,15. Als u iets niet lust, dan geeft 
dat niets; dan bestelt u gewoon het 
alternatief. Wilt u meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met 
het steunpunt Katerberg, Alexberg 
2, tel. 5423447.

Een carnavalesk bridgedagje
Een prima idee, om bridgefanaten van de (carnavals)straat te 
halen en in een jolige atmosfeer toch hun denkwerk te laten 
doen. Bridgeclub Haagse Beemden was op dit idee gekomen. 
“Met”, zoals voorzitter Doosje het in zijn openingswoord 
uitdrukte, “de voorzichtige hoop, dat dit tot 
een jaarlijkse traditie zou kunnen uitgroeien.”

Door Joop Leeser

Nou, die hoop mag best werkelijkheid 
worden, want alle elementen 
voor een gezellig bridgefeest met 
carnavalsaccenten waren volop 
aanwezig in Sportcafé ‘De Ganzerik’. 
Sommigen waren als heksen, 
sultans, kluizenaars en nonnen 
verkleed, anderen vonden dat ze er 
in hun gewone kloffi e al bijzonder 
genoeg uitzagen. ’s Middags werd 
er topintegraal gespeeld, met 
tussendoor heerlijke hapjes en 
natuurlijk de prijsuitreiking. Degenen 
die ondanks het carnavalsgedruis 
hun hersens toch bijeen gehouden 
hadden en bij de eerst twaalf 
geëindigd waren, mochten 
’s -avonds hun geluk in de ‘sterke’ 

A-lijn proberen. Tussendoor waren 
er allerlei heerlijke spijzen waar een 
ieder zich zeer te goed aan deed. 

Bridgeclub Haagse Beemden heeft 
sinds kort een eigen website: 
www.bridge-haagsebeemden.nl 
Daar treft u informatie aan over 
de speelavonden (dinsdag en 
donderdag), uitslagen, bridgelessen, 
clubblad ‘Het Slemmetje’, 
samenstelling van het bestuur, etc. 
Hebt u niet de beschikking over 
internet, neem dan eens contact op 
met Johan Stoel, tel. 5424633 (voor 
de dinsdagavond) en met Rob van 
Steenhoven, tel. 5419024 (voor de 
donderdagavond). Beide avonden 
beginnen om 20.00 uur. 

rouleren en zijn zelfonderhoudend. 
De bedoeling is om zo snel mogelijk 
een baan te vinden en daarom heeft 
niet echt iemand de leiding. De 
wekelijkse bijeenkomsten worden 
wel op een vaste dag gepland.

Contacten
Sollicitatienetwerk 40-plus gaat wel 
contacten onderhouden met het 
CWI en reïntegratieprojecten. Deze 
instanties kunnen werkzoekende 
hbo’ers doorverwijzen naar hen, om 
zo ondersteuning te krijgen bij hun 
‘jobhunting’. Zij willen het accent 
leggen op het gebruik maken van 
elkaars netwerken. Tijdens deze 
bijeenkomsten kunnen sollicitatie-
ervaringen worden uitgewisseld. 
Het oefenen door middel van 
een rollenspel in presentatie- en 
sollicitatietechnieken kan ook zijn 
vruchten afwerpen. De belangrijkste 
kenmerken van deze bijeenkomsten 
zijn: gelijkwaardigheid, actieve 
deelname, zelfwerkzaamheid 
en eigen inbreng. Meer info: 
Christine Rahn, tel. 5410835, 
e-mail: werkcrahn@yahoo.com  

Sollicitatienetwerk 40-plus
Christine Rahn en Frauke Slot zijn eind januari gestart met het Sollicitatienetwerk 40-plus. Het 
is een particulier initiatief om actief werkzoekende 40-plussers met een hbo-werk-/denkniveau 
te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

Door Nelleke van der Zee

Ze putten uit eigen ervaring, 
wanneer zij vertellen dat het niet zo 
eenvoudig is om op je eigen niveau 
een baan te vinden. Beiden zijn het 
reguliere circuit doorgehobbeld en 
liepen tegen diverse obstakels aan. 
Onbegrip en frustraties zorgden 
ervoor, dat zij met dit initiatief 
gestart zijn. Door bekendheid te 
krijgen via de regionale media 
hopen zij voldoende deelnemers 
te kunnen werven, om zo met een 
groep gelijkgestemden aan de slag te 
kunnen gaan.

Doelstelling
Iedereen die op hbo-niveau aan de 
slag wil, is welkom. De bedoeling 
is dat zij in groepen van maximaal 
tien personen elkaar gaan stimuleren 
en ondersteunen in het vinden van 
gepast werk. Volgens Christine en 
Frauke liggen de banen op hbo-
niveau voor 40-plussers niet voor het 
oprapen. Vaak krijgen mbo’ers eerder 
een kans, of wil het bedrijf jong bloed. 
Door middel van vereende krachten 
hopen zij een netwerk te kunnen 
opbouwen, waarin het voor hun 
doelgroep wel mogelijk is om aan de 
bak te komen. Frauke is als 56-jarige 
al drie jaar werkloos en op zoek naar 
een baan in de gezondheidszorg. 
Christine Rahn is 50 jaar, heeft voor 
diverse uitzendbureaus gewerkt 
en is op zoek naar een baan als 
loopbaanadviseuse.

Expertise
Hbo’ers zijn vaak gespecialiseerd op 
een bepaald terrein. Deze expertise 
kunnen ze dan met elkaar delen. 
Een deelnemer die bijvoorbeeld 

goed administratief onderlegd is, 
kan iemand, die technisch onderlegd 
is, assisteren bij een sollicitatiebrief. 
Ook het opstellen van een goed CV 
kan in de groep gedaan worden. Het 
doorspreken van een afwijzing of 
het analyseren ervan kan een beter 
perspectief bieden. Frauke denkt dat 
er veel behoefte aan zo’n netwerk 
is.

Niet commercieel
Wat hen anders maakt dan een 
CWI of uitzendbureau is, dat zij 
niet commercieel zijn. Ze willen 
de deelnemers het gevoel geven, 
dat zij zelf de touwtjes in handen 
hebben. Van iedere deelnemer wordt 
ook verwacht, dat zij heel actief 
meedenken, elkaar aanmoedigen 
en steunen. De bijeenkomsten 

Frauke Slot (l.) en Christine Rahn
Foto Peter van Kakerken

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.

HB Kort
Activiteiten steunpunt Katerberg
– zondag 28 maart rommelmarkt van 11.00-16.00 uur
– zaterdag 17 april rikken. Zaal open om 13.00 uur, aanvang 13.30 uur. 

Activiteiten steunpunt Heksenwiel 
– zaterdag 17 april rommelmarkt van10.00-15.00 uur. Entree € 0,50, 

BredaPashouders gratis. Kinderen onder 12 jaar alleen toegang onder 
begeleiding van een ouder. 

– vrijdag 14 mei bingo. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Entree 
€ 0,50, met BredaPas gratis. Kosten bingokaart voor vijf rondes € 2,25, 
koffi e/thee € 0,50.
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Wat jongeren aangaat

E-friend

“When did you die?” Een 
klasgenote van mij keek wel 
even vreemd op toen haar 
e-friend haar deze vraag 
nieuwsgierig stelde. Maar sinds onze aardrijkskundeleraar 
ons voorstelde om met enkele leerlingen van onze 
zusterschool uit Mozambique te gaan corresponderen 
via e-mail, vormen dergelijke vragen eigenlijk geen 
uitzondering meer. 

Door Rowan Zuidema

De gehele klas reageerde meteen enthousiast (dat houdt in: de vijf 
leerlingen die aardrijkskunde in hun vakkenpakket hebben zitten) en al 
snel reikte de leraar een briefje uit met daarop de e-mailadressen van 
verschillende e-friends. 

Ik ben nu al enkele weken aan het e-mailen met ene Sidiq, Sydik of 
Sidique (om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat zijn ware naam is, want 
hij schrijft het telkens weer anders). En ook ik kan niet verhinderen dat 
ik af en toe rare zinnen voorgeschoteld krijg. Ik ben er bijvoorbeeld nog 
steeds niet uit wat de volgende zinnen betekenen: “free gosot to go to 
the cinem, to the mirador (I sing it prettier, romantic, and much more of 
my city), InterNet taste very, and what he leaves me more relaxed and to 
beat papo in net.” 

Toen ik die klasgenote vertelde, dat ook ik mijn e-friend Sidiq niet altijd 
kon volgen, antwoordde ze verbaasd: “Sidiq…? Maar hij is mìjn e-
friend!” 

Het bleek dat ze nog gelijk had ook…

Aangezien mijn klasgenote het e-mailadres van twee verschillende e-
friends had gekregen, mocht ik er eentje van haar overnemen. Maar dan 
is het natuurlijk wel de bedoeling dat je de juiste overneemt. 

In plaats daarvan blijken we dus al weken onbewust dezelfde e-friend te 
delen en hij laat niets merken. Intussen zit de ander natuurlijk al tijden te 
wachten op een elektronisch teken van leven van mij.

Het is af en toe dus knap lastig om elkaar goed te begrijpen. Zo denk 
ik er over om na de middelbare school Communicatiewetenschappen 
te gaan studeren, maar zelfs de voorlichting over die WO-studie op 
de infomiddag van de Nassau ging door miscommunicatie de mist in 
(degene die voorlichting gaf studeerde iets heel anders).

Ach, misschien moet ik als vervolgopleiding maar Portugees kiezen, dan 
snap ik in elk geval voor de verandering waar mijn e-friend het over 
heeft…

Een vakantie vol spanning 
Op de camping in Duitsland is een meisje Louise verdwenen. Bas en Melanie, die daar 
ook op vakantie zijn, gaan op zoektocht. Zij vinden een Duits meisje, dat Liesje heet en 
sprekend op Louise lijkt. Net als ze terug naar de camping willen gaan, is Liesje opeens 
weer spoorloos verdwenen.

Door basisschool de Wildert 

“Nee, als onze ouders ons niet 
geloven, waarom zou de politie ons 
dan wel geloven? We moeten het 
zelf oplossen,” zei Bas. “Ik heb een 
idee, we gaan vannacht om 0.00 
uur terug het bos in en dan zoeken 
we ongestoord verder naar Louise.” 
Die nacht om 0.00 uur gingen ze 
zoals afgesproken het bos in. In 
het bos zagen ze weer Kwispel de 
hond staan. Hij begon luid te blaffen 
toen hij Bas en Melanie zag. Toen 
ze dichterbij kwamen zagen ze dat 
Kwispel onder het bloed zat. Er 
lagen overal bloedsporen, die ze 
volgden. Kwispel liep voor hen uit 
en leidde hen naar een schuurtje. 
In het schuurtje lag ook veel bloed. 
Dat spoor leidde naar een stapel 
lakens. Ze haalden de lakens weg 
en daar lag een meisje. “Bas, kijk!” 
riep Melanie. “Het is Louise!” Bas 
keek naar haar en schreeuwde: “Ze 
is dood!” Melanie liep naar Louise 

die helemaal onder het bloed zat. 
Ze wilde haar pols vastpakken, om te 
voelen of ze nog leefde. “Het is een 
pop!” schreeuwde ze. Dan hoorden 
ze een afgrijselijke schreeuw. Ze 
renden naar buiten en keken om 
zich heen, maar zagen helemaal 
niets. Ze hoorden in het schuurtje 

voetstappen. Ze keken om en... 
de pop was verdwenen! “Kijk, het 
raam staat open,” zei Bas. Ze keken 
door het raam en zagen nog net een 
gedaante wegrennen. Ze draaiden 
zich weer om en zagen op de grond 
‘HELP’ staan. Iets verderop zagen ze 
ook weer zo’n mysterieuze pijl...

Musiceermiddag
De jeugdafdeling van Brass-
band West Brabant houdt op 4 april 
een open middag in de Beemdentil. 
Een brassband wordt gevormd 
door muzikanten die op koperen 
muziekinstrumenten, zoals een 
cornet, trombone of trompet, 
blazen. Daarnaast zit er altijd een 
slagwerker bij. Ieder moet een eigen 
partij/muziekstukje spelen. Kinderen 
die nog geen instrument bespelen 
maar het wel eens willen proberen, 
zijn, samen met hun ouders, welkom 
om alle instrumenten uit te proberen. 
Ook de meer ‘ervaren’ jeugdige 
muzikanten die het leuk vinden 
om bij een band te gaan spelen, 
kunnen die middag naar de muziek 
komen luisteren. De jeugdband 
zal die middag tweemaal een paar 
liedjes laten horen. Hoewel er in het 
repertoire ook traditionals zitten, 
wordt er bijna geen ‘leger des heils’ 
muziek gespeeld. “Juist voor de 

jeugd zoek ik zaken die aanspreken, 
zoals thema’s uit fi lms of populaire 
liedjes. Als het even kan bewerk ik 
zo’n stuk voor het jeugdorkest,” legt 
jeugddirigent Martijn Koldenhof uit. 
Hij heeft momenteel een stuk of tien 
kinderen in de leeftijd van 9-14 jaar 
onder zijn hoede. Naast de optredens 
van de band zijn er spelletjes en 
kunnen de jongeren een eigen 
muziekinstrument maken. Zelfs als 
je van zingen houdt, kom je die dag 
aan je trekken, want Novakids - de 
jeugdgroep van Nova Voices - zal ook 
van de partij zijn. De speel-, zang- en 
musiceermiddag van de brassband 
vindt plaats op 4 april van 14.00-
16.00 uur in de Beemdentil. De 
entree is gratis. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
Maaike Groenewold-Nicolaï, tel. 
5425458.

‘Doe effe normaal!’
Dit is de kreet van een campagne, uitgevoerd door de politie in samenwerking met de 
twaalf basisscholen in de Haagse Beemden. Iedere school heeft zijn eigen adoptieagent, die 
tenminste één keer in de maand bij groep 7 en 8 op school zit.

Door Antonieta Derksen-Ponce

Normen en waarden waren voor-
heen duidelijk ingebed binnen het 
onderwijs op school. Die volgden 
daarmee de algemene maat-
schappelijke houding vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Een tijd 
geleden is het schooladoptieproject 
‘Doe effe normaal’ door de politie 
gestart. Dit begon in Rotterdam en 
is vanwege het succes uitgebreid 
over heel Nederland. Een van de 
doelen van het project is een bijdrage 
leveren aan het normbesef van 
kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 
jaar. Wat vroeger vooral het domein 
van de ouders en de school was, 
wordt tegenwoordig ook gezien als 
een taak voor de adoptieagent.

Adoptieagent
“De adoptieagent is de 
contactpersoon van de politie 
voor de jeugd in elke school. 
Het behoort tot zijn taak om de 
kinderen er bewust van te maken, 
welk gedrag acceptabel is en wat 
de consequenties zijn van het 
overtreden van de regels. Het blijft 
daarbij duidelijk dat de adoptieagent 
geen onderwijzer is. Daarom krijgen 
ze een training om les te kunnen 
geven. Het is ook de bedoeling dat 
de leerkracht aanwezig is om de 
lessen te ondersteunen,” zegt Erik 
Jan Bosma, coördinator. Hij is zelf 
de adoptieagent van basisschool De 
Burgst-Groene Hil en elke leerling 

van groep 7 en 8 kan bij hem terecht 
voor advies of om een onderwerp 
te bediscussiëren. “De taak van 
de agent is ook om contact met 
de schoolleiding te onderhouden. 
Hierdoor kunnen we makkelijk 
voorvallen oppikken en bespreekbaar 
maken. Wij hebben ook een 
wijkagent, maar de adoptieagent is 
makkelijker aanspreekbaar, want hij 
is vanuit het project al sterk bij de 
school betrokken,” aldus Erik Jan 
Bosma.

Lesmateriaal
De adoptieagent geeft voorlichting 
aan de groepen 7 en 8 over 
verschillende onderwerpen, waar-
onder vandalisme, diefstal, vuurwerk, 
drugs, alcohol, geweld, vervoer, 
verkeer... Het zijn onderwerpen waar 
kinderen op de leeftijd van 10 tot 
13 jaar mee in aanraking kunnen 
komen. De campagne wordt sterk 
ondersteund met lesmateriaal als 
video’s, mappen, folders, sleutel-
hangers, en andere cadeautjes 
voor de kinderen. “De bedoeling is 
ze zelf te laten nadenken over de 
onderwerpen en de verhalen die erbij 
horen. In de discussie is het belangrijk 
om naar elkaars mening te luisteren. 
Uiteindelijk krijgen ze een toets, die 
eigenlijk nooit goed of slecht is, maar 
een manier om bezig te zijn met de 
onderwerpen en dat is altijd goed,” 
legt Erik Jan Bosma uit.

Spannend
“Ik denk dat elk onderwerp dat wij in 
onze groep krijgen, de kinderen direct 
raakt. Ik vind dat dit project een goed 
initiatief is,” zegt Lotte den Boogert 
(11 jaar), leerling van groep 8 van De 
Burgst. “Ik vond vooral ons bezoek 
aan het politiebureau heel spannend. 
Als ik nu langs het bureau ga, weet 
ik dat onze adoptieagent daar 
binnen werkt,“ vertelt Jordy Guerra 
(10 jaar), leerling van groep 7 van De 
Burgst. “Je gaat anders denken over 
drugs, alcohol en inbrekers omdat je 
weet wat de gevolgen kunnen zijn,“ 
zegt Ruben Heesakkers (11 jaar), 
groep 7 van basisschool De Vlier. “Ik 
vond het ook erg indrukwekkend 
om te weten dat de politieagenten 
hun wapens niet zo vaak gebruiken, 
want ze mogen niet zomaar 
schieten. Dat wist ik niet,” verklaart 
de enthousiaste Ruben. Het goede 
contact dat door dit project bereikt 
wordt tussen politieagent en kind 
zal zeker goede gevolgen krijgen. 
Misschien nu een cursus ‘Doe effe 
normaal’ voor volwassenen?

Veranderingen buslijn 2
Met ingang van 29 februari jl. zijn de route en de tijden van 
buslijn 2 veranderd. De busreizigers reageerden over het alge-
meen laconiek: “Het went wel.”

Door Heidi Wijtmans

De reden voor de nieuwe route is 
de opening van de nieuwe haven 
in het centrum van Breda. Lijn 2 kan 
daardoor niet meer door de Adriaan 
van Bergenstraat en rijdt daarom 
door de Fellenoordstraat. Dit heeft 
als gevolg dat lijn 2 nu eerst in het 
centrum bij het busstation stopt en 
daarna pas op het station. De lijn 
heeft een andere route gekregen om 
te voorkomen dat de bus dubbele 
routes zou moeten volgen. Het was 
te omslachtig om de oude route te 
handhaven. De bus rijdt nu naar 
Heusdenhout en niet meer naar 

IJpelaar. Het is overigens niet de BBA 
maar de gemeente die de nieuwe 
route heeft bepaald. De kaartjes 
worden voor 2/3 gefi nancierd 
door de overheid, 1/3 betaalt de 
reiziger. De BBA, die al lange tijd 
geprivatiseerd is, wordt ingehuurd 
door de gemeente. 

De bustijden zijn aangepast uit bezui-
nigingsoverwegingen. Uit rapporten 
van de BBA en onderzoeken van de 
gemeente bleek, dat er overdag op 
bepaalde routes niet zoveel mensen 
instappen. 

Iets bijzonders?

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

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 5419259.

Kent u iemand?

Kent u iemand in de Haagse 
Beemden die iets bijzonders 
doet of heeft gedaan?  
Bericht het ons!

hbnieuws@westbrabant.net
tel. 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 
4: Dominique Hegtermans, Janneke 
Snaau, Marion Noordhoek & Sjan de 
Weert, tel. 5714601; Kitty Beekx, Corien 
v.d. Haar, Hetty Krijnen, Ineke Oomens 
& Wendy Verhagen, tel. 5657177 bgg 
0900-1515; Neeltje Crombag en Hanneke 
Gisler, tel. 5714601. 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 uur 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 
e-mail 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. 

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 28 maart, 5e vasten
09.00 uur Lucaskerk, woord- en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord- en 
communieviering
voorgangers: Anita van Steyn en F. Verkleij

Zondag 4 april, Palmzondag
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, gezinsviering met 
kinderkoor
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Maandag 5 april
19.30 uur Bethlehemkerk, boeteviering
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Donderdag 8 april, Witte Donderdag
19.30 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 

met Bethlehemkoor
20.30 uur Bethlehemkerk, wake (tot 21.30 
uur)
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Vrijdag 9 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Bethlehemkerk, gezinsviering met 
kinderkoor
19.30 uur Lucaskerk, Lijdensverhaal
voorgangers: F. Verkleij en W. Bisschop
19.30 uur Bethlehemkerk, oecumenische 
viering
voorganger: J. Voeten

Zaterdag 10 april
16.00 uur Bethlehemkerk, kleuterviering
17.00 uur Bethlehemkerk, kleuterviering
20.00 uur Bethlehemkerk, gezinsviering met 
kinderkoor
22.00 uur Bethlehemkerk, paaswake met 
Bethlehemkoor
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Zondag 11 april, Eerste Paasdag
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor
voorgangers: J. Voeten en F. Verkleij

Maandag 12 april, Tweede Paasdag
11.00 uur Bethlehemkerk, gebedsviering
voorganger: J. Voeten 

Zondag 18 april
09.00 uur Lucaskerk, woord en 
communieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, woord en 
communieviering
voorganger: F. Verkleij

Zaterdag 24 april
19.00 uur Bethlehemkerk, experimentele 
viering
voorganger: F. Verkleij

Zondag 25 april
09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering
11.00 uur Bethlehemkerk, eucharistieviering 
met Bethlehemkoor
voorganger: J. Voeten

EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantooradres: Voorerf 7, 4824 GM Breda. 
Tel. 5717575.
email: offi ce@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).

SAMEN-OP-WEG HAAGSE BEEMDEN

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 maart en april:
Op weg naar Pasen. De komende tijd worden 
verhalen uit Lucas over licht en donker gelezen. 

28 maart
Deze dienst gaat over werkers in de wijngaard. 
Lucas 20:9-19.

4 april, Palmzondag
De intocht van Jezus in Jeruzalem: Lucas 19:
28-44. Voorganger is ds. Vollmuller.

De Goede Week

woensdag 7 april
19.30 uur Oecumenische vesper.

donderdag 8 april
19.00 uur Viering van de maaltijd van de Heer, 
met name voor kinderen. 

vrijdag 9 april
19.30 uur Oecumenische diensten rond het 
lijden en sterven van Jezus in de Bethlehem- en 
de Lucaskerk.

zaterdag 10 april
23.00 uur De Paaswake met de lof van het licht 
en met de maaltijd van de Heer. In deze viering 
zingt de cantorij ook mee. 

zondag 11 april
Viering van Pasen. Het veertigdagenproject 
wordt afgerond: maak heel wat gebroken is.

Zondag 18 april
Na Pasen staat een aantal weken het boek 
Openbaring centraal en er wordt begonnen bij 
Openb. 1:8-20. Tevens wordt het feest van de 
doop gevierd. 

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 om 19.30 
uur.

Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open 
voor een praatje, een kop koffi e 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 koffi e klaar. U bent van 
harte welkom. 

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST 
INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia 
Nederland)
Secretariaat: Weegbladtuin 3, 4824 PZ, tel. 
5426958
e-mail: duice49@wanadoo.nl, voorganger 
N. Mantouw
Informatie: N. Mantouw. Tel. 5426958 of 
06-25073749

Zaterdag 27 maart
15.00 uur dienst in de Lucaskerk, Tweeschaar 
125, 4822 AS Breda. Ds. A. Brouwer uit 
Zeist gaat deze dienst voor die zowel in het 
Nederlands als het Bahasa Indonesië (Maleis) 
gehouden wordt. De dienst wordt geaffi cheerd 
als een samenkomst Oecumenische Christelijke 
samenkomst Indonesië Nederland (O.C.I.N.) 
Breda.

JUBILEE-BOSRIJK 

Alexberg 2, zaal Katerberg.

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

Informatie: de digitale kerk 
www.jubilee.nl

Zaterdag van 19.00-21.00 uur.

Wie helpt de Sik?
Onze fotograaf stuitte bij kinderboerderij de Sik op een gesloten hek. Helaas 
kampt men met een tekort aan vrijwilligers om de kinderboerderij vaker open 
te houden. Wie helpt? Bel  5425628 of 06-29749394.

Foto Peter van Kakerken

Kopij voor de 4e editie van het Haagse Beemden 
Nieuws 2004 inleveren vóór zaterdag 3 april.
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Knakies
Fitness Centrum Prinsenbeek 
voor fi tness en spinning. 
Klaverveld 55, tel. 5416969.

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

Nieuw: bij Fitness Centrum 
HENSE ELIAS studenten/
jeugdfi tness = onbeperkt 
fi tnessen/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. 13 u. 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

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

Voor al uw stucadoorwerk, tel. 
076-5022818 of 06-41171710. 

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

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.

Dream line. Gezond en 
goed afvallen. Begin nu! 
Gediplomeerd cursusleidster. 
Info 5418310.

Nico Wildhagen bestratingen 
Prinsenbeek. Sierbestrating, 
minigraafwerken, spitten en 
aanleggen van tuinen, levering 
van zand, champignonmest, 
stenen. Tel. 06-51643140 of 
076-5418084.

Franken timmer- en 
onderhoudsbedrijf 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.

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.

Knip(t)knap voor al uw 
haarverzorging aan huis. Tel. 
06-48261470

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

Introductie aanbieding Aurora 
dwarsfl uit voor € 195,-- nieuw. 
Bel 06-48275763.

Piano/keyboard/blokfluitles 
privé, óók voor volwassenen! 
Er zijn weer enkele plaatsen vrij. 
Kosten piano € 18,-- per maand, 
fl uit €  15,-- per maand. Mw. R. 
v.d. Velde. Tel. 5418946.

Huishoudelijke hulp 
aangeboden Haagse Beemden. 
Tel. 06-23629357.

Stylen hobby atelier, creatieve 
cursussen/workshops voor 
volwassenen en kinderen, met 
ruime keus aan onderwerpen. 
Gezellige locatie voor 
(kinder) hobbyfeestjes. Info L. 
Egbers, Schippersslagen  20, 
tel. 5424745,           
http://home.wanadoo.nl/stylen

Wie wil ons 4 uur per week 
helpen om ons huis schoon 
te houden? Graag Nederlands 
sprekend. Bel a.u.b. na 19 uur. 
Tel. 5420361 van 26 tot 31 
maart.

Tuin een voorjaarsbeurt of 
onderhoud. Ervaren tuinman 
biedt zich aan. € 12,-- p.u., Tel. 
5415922.

Te huur: zolderkamer met eigen 
keukenhoek voor studente. Tel. 
5424530.

Bevoegd kunstenares geeft 
teken- en schilderlessen in HB. 
Alle technieken en stylen, beg/
gev, diverse dagdelen, ocht./av. 
Tel. 5424530.

Binnenschilderwerk/ tuin 
opknappen en andere klussen. 
Bel 06-48275763.

Schoonmaakster gezocht voor 
3 uur per week. Bel 5423997/06-
52506090.

Te koop zonnehemel € 75,--, 
matras nw l. 2,75 m. b. 1.90 cm 
€ 25,--. Tel. 5423830.

Psychotherapeut/paranormaal 
genezer/medium/Reikimaster. 
Info. 5423830.

Gevraagd hulp in de 
huishouding van 2 personen 
voor 3 uur op donderdagochtend. 
Tel. 5412746 Prinsenbeek.

Ik ben een ervaren 
huishoudelijke hulp. Ik wil 
graag werk in de huishouding. 
06-41994604.

Twee violisten willen graag 
‘kwartetten’ met cellist en 
altviolist. Tel. 5422643.

Tunturi F380 hometrainer 
vraagprijs € 69,50. Tel. 5414955.

Gezocht kapper voor vader en 
zoon thuis. Tel. 5414955.

Passat TDI Variant 1998. 
Erg goed onderhouden. Leer, 
Airco enz. 227 d km, vraagprijs 
€ 7.995,-. Tel. 5414955.

Gevraagd: Witte tornado. 3 
uur per week in de Asterd. Tel. 
5439189.

Reiki informatieavond op 7 
april a.s. om 20 uur. Toegang 
gratis. REIKI cursus op 16, 
17 en 18 april. Voor meer info 
en aanmeldingen voor de 
infoavond; Janna Goudriaan- 
Pols, Reiki-master, tel. 5416318.

OBS de Wildert, Twaalfbunder 
2, 3 april speelgoed- en 
kinderkledingbeurs. Gratis 
entree. Vanaf 11 uur vrije inloop. 
Duizenden stuks aanwezig.

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 (excl. BTW ) bedrijven: 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. 4 van 23 april 2004 uiterlijk inleveren vóór 
zaterdag 3 april 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.

Fotografi e
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, Astrid Joosen, 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

4 03 april 22 april

5 01 mei 19 mei (wo.)

6 29 mei 17 juni

7 26 juni 15 juli

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.

Rectifi caties
In krant 2 zijn twee fouten geslopen: 1. op pagina 3: de foto bij ‘Handig met naald en draad’ 
werd gemaakt door Nelleke van der Zee, en niet door Peter van Kakerken; 2. op pagina 5: 
‘Even voorstellen…’, inspecteur Tevkir deed na de mavo het vhbo en niet het vmbo.  

K B O -
nieuws
– Zaterdag 27 maart: bingoavond 

in het steunpunt Heksenwiel. 
Zaal open om 19.00 uur, om 
19.30 begint het spelen. Een 
boekje voor tien rondes kost 
€ 5,--, superronde: € 1,50.

– Dinsdag 6 april: modeshow 
van Esther-mode in Den Haag, 
een bezoek aan het prachtige 
overdekte winkelcentrum in 
Hilversum en ter afsluiting van 
de dag een gezellig etentje. 
Leden € 22,50, niet leden (als er 
nog plaats is) € 27,50. Kaarten 
bij Riet Muishout, tel. 5416149.

– Zaterdag 10 april: kaartmiddag 

in steunpunt Heksenwiel vanaf 
13.00 uur. Entree € 2,50 incl. 
koffi e of thee en een hapje.

– Donderdag 15 april: afdelings-
jaarvergadering in 't Kraaienest. 
Aanvang 14.00 uur; alle leden 
ontvangen hiervoor nog een 
aparte uitnodiging. Het bestuur 
rekent op een grote opkomst!

– Donderdag 22 april: demonstratie-
middag over gezondheidsartikelen 
in’t Kraaienest. Aanvang 
14.00 uur; ook voor deze 
middag ontvangen onze leden 
nog een aparte uitnodiging.

Afgelopen januari heerste er veel 
onduidelijkheid en verwarring over 
de verhoging van de eigen bijdrage 
in de thuiszorg. Het werd duidelijk 
dat ouderen beduidend meer 
moeten gaan betalen voor thuiszorg, 

maar de exacte verhoging was niet 
duidelijk. Veel senioren dachten dat 
ze een uurtarief van € 11,80 zouden 
moeten gaan betalen. Gelukkig is 
dit veelal niet het geval. In de media 
verschenen berichten dat cliënten 
massaal de thuiszorg opzegden! 
De KBO adviseert ouderen om 
eerst een indicatie te vragen over 
het te betalen bedrag alvorens de 
thuiszorg op te zeggen. Samen met 
de andere ouderenorganisaties heeft 
de KBO aan de overheid kenbaar 
gemaakt dat zelfstandig wonen 
zo voor senioren een onhaalbare 
kaart wordt. De vrees is dat men 
een beroep gaat doen op verpleeg- 
en verzorgingshuizen, dat er een 
grotere druk komt op mantelzorgers 
en dat de gezondheid en het 
welzijn van ouderen verslechtert.

Programma 
– Zaterdag 27 maart: vrij dansen, 

iedereen is welkom. De avond 
begint om 20.30 uur en zal 
tot 00.30 uur duren. U kunt 
de entree (3 euro) betalen bij 
binnenkomst in de entreehal. Er is 
geen voorverkoop. Kom gezellig 
eens een avondje dansen met uw 
partner.

– Zondag 28 maart rommelmarkt 
van 13.30-16.00 uur. Er zijn nog 
enkele tafels te huur (€ 3,50 per 
tafel). Entree is € 0,50 per persoon 
(kinderen tot en met drie jaar 
gratis). Informatie tel. 5410425.

Pandaspeeltuin is geopend
Iedere eerste en derde 
woensdag van de maand is er 
een kleine pandaspeeltuin in 
de ontmoetingsruimte van de 
Beemdentil. Er is voldoende 
speelgoed aanwezig; ouders kunnen 
hier met hun kinderen t/m 6 jaar 
gratis aan deelnemen. De speeltuin is 
open van 13.30-16.00 uur. Tot kijk in 
de speeltuin!

Hoe kopij 
inleveren? 
voor het Haagse Beemden 
Nieuws

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