
Drie weken lang loopt het project ‘Mu
seum’ op de school. Iedere week krijgen 
de kleuters iets te horen over een andere 
kunstenaar, hoe hun werk is ontstaan en 
dat het gebruik van kleuren een belangrijk 
element is. In de eerste week hebben zij 
een algemene kennismaking gehad met 
kunst. Het Rijksmuseum is hierbij onder 
de aandacht gebracht. 

De leidsters vertellen over het werk van 
Van Gogh, Rembrandt, Mondriaan en Van 
der Leck. De kleuters mogen zelf een schil
derij namaken en spelen een tableau vi
vant van de Nachtwacht en het Melkmeis
je. De kinderen bekijken de schilderijen 
heel goed om te kijken welke accessoires 
ze nodig hebben om het juiste beeld weer 
te geven. 

Atelier
Voor de eerste twee groepen wordt de 
week op vrijdag 10 maart afgesloten met 
een bezoek aan het atelier van Marianne 
Naerebout. Een kunstenaar die al vieren
dertig jaar internationaal professioneel 
aan het werk is. 

De kleuters zijn onder de indruk van de 
kleurrijke kunstwerken van Marianne. Ze 
krijgen uitleg over hoe kunst gemaakt 
wordt en dat het mogelijk is om daar je 
beroep van te maken. Marianne is door de 
school benaderd voor dit project en zei 
meteen ja. Voor haar is het belangrijk, dat 
kennis wordt doorgegeven aan de nieuwe 
generatie. Tijdens haar verhaal maakt zij 
een mooie tekening en geeft aan dat het 
helemaal niet erg is om buiten de lijntjes 

te kleuren. In een halve kring zitten de kin
deren aandachtig te luisteren en prober
en er achter te komen wat er uiteindelijk 
wordt getekend. Marianne bena drukt hoe 
belangrijk het is om minimaal één keer in 
je leven naar het Rijksmuseum te gaan. 

Tentoonstelling
In de tweede week is Piet Mondriaan het 
onderwerp van gesprek. Door gebruik van 
gekleurde vlakken in zijn schilde rijen zal 
zijn werk de kleuters aanspreken. Ook 
kunstenaar Van der Leck schildert veel 
kleur en figuren die tot de verbeelding van 
de kinderen spreekt. Diete (6) en Marja (5) 
vinden het Museumproject leuk. 

Diete heeft op school een schilderij van 
haar droomslaapkamer gemaakt en Marja 
een schilderij met lijnen. Ze zijn nog niet 
met hun ouders naar een kunstmuseum 
geweest, maar vinden het wel leuk om 
daar een keer naar toe te gaan. De kleuters 
hebben nog een verrassing voor Marianne. 
Ze krijgt een mooie vaas met bloemen en 
een kleurplaat van Raai de Kraai als dank 
voor de rondleiding en het vertellen over 
kunst. Het project wordt in de laatste week 
afgesloten met een tentoonstelling voor de 
ouders • 

W: dewerft.nl en naerebout.nl

Museum in De Werft
Basisschool De Werft behandelt drie weken lang vanuit de lesmethode kleuterplein,  het project ‘Mu-
seum’. Alles wat daarmee te maken heeft wordt tijdens de les besproken. Ze lezen, zingen, praten en 
spelen over allerlei dingen die vooral met de kunstenaars van een museum te maken hebben. Ook een 
bezoek aan een echt atelier hoort daar bij.

NELLEKE VAN DER ZEE

• Kunstenaar Marianne vertelt over haar vak.

Foto: Paul Godefroij



Anno Nu

Kiek in de Wijk

Hoe essentieel herinneren is, wordt 
pijnlijk duidelijk op het moment 
dat het wegvalt. Zonder geheu
gen valt niet te leven: denk aan de 
gevolgen van Alzheimer. Herin
neren is meer dan alleen het kun
nen terughalen van feiten. Als ik u 
vraag naar een belangrijk moment 
in uw leven, vraag ik vooral naar 
het waardeoordeel dat u aan het 
feit heeft gegeven. 

Geschiedenis werkt ook zo: het 
draait om historische feiten, maar 
tegelijkertijd wordt ook gekeken 
naar de verschillende interpre
taties van die feiten. Wat waren de 
oorzaken, de gevolgen, welke less
en vallen er te leren? Historici heb
ben daarmee ook een bewakende 
functie: hoe worden die feiten ver
volgens ingezet? Geschiedenis kan 
generalisaties, te snelle conclusies 
en onjuiste of zelfs onethische 
inzet van die feiten tegengaan. 

Daarom: een kort stappenplan 
voor het dagelijks leven. Stel, u 
betrapt uzelf op een mening. Blijf 
rustig. Knik de mening vriendelijk 
toe, en vorm deze vervolgens om 
tot een vraag. Het kan niet anders 
of u moet terug in de tijd om meer 
informatie te vinden voor een ant
woord. Ga op onderzoek uit, of 

klamp de eerste de beste historicus 
aan die u argeloos tegemoet komt 
lopen. Lees breed, stop niet bij het 
vinden van feiten die aansluiten 
bij uw oorspronkelijke mening. 
Voorbeeld: u vindt historische 
feiten om angst voor immigratie 
te onderbouwen, maar u zult óók 
feiten vinden die laten inzien dat 
“de” Nederlandse cultuur, waar de 
immigranten niet in thuis zouden 
horen, ook slechts een van buitenaf 
bepaald idee is.

De allerbelangrijkste stap die ge
schiedenis u kan leren is dan ook: 
laat het idee om zaken volledig te 
kunnen doorgronden los en omarm 
de onzekerheid over het eigen geli
jk. Het is een instelling waar we in 
de huidige samenleving meer dan 
ooit bij gebaat lijken te zijn. 

Zonder meer aandacht voor de ges
chiedenis komen we er niet •

• Info in de wijk van politieke partijen

Foto: Dennis van Hooft

De kleur van de waarheid is grijs
Als historicus wordt een groot gedeelte van je tijd in beslag 
genomen door het uitleggen aan anderen wat je in vredesnaam 
met geschiedenis kunt in het dagelijks leven. Hierbij voor eens 
en voor altijd het antwoord: zonder geschiedenis komt een 
mens nergens.

Sanne Stevens 

Dit open atelierweekend wordt georganiseerd door de Nederlandse Vakgroep 
Keramisten (NVK). In totaal zetten 39 leden de atelierdeuren open voor pu
bliek. De NVK wil hiermee een jaarlijkse traditie van Landelijke Keramiek
dagen starten en de veelzijdigheid van keramiek in Nederland aandacht geven. 

Verspreidt door het hele land laten de deelnemende keramisten hun werk 
zien in hun eigen of een gedeelde atelier. Het levert een gevarieerd beeld op 
van de hedendaagse nederlandse keramiek.  Van ambachtelijke pottenbak
kerij tot moderne abstracten, klei blijkt een veelzijdig materiaal dat voor veel 
kunstvormen wordt gebruikt.

De laatste jaren wordt keramiek in Nederland steeds meer gewaardeerd als 
kunstvorm. Veel designers hebben de mogelijkheden van keramiek ontdekt 
maar daarnaast is keramiek ook als ambacht weer herontdekt. Daarnaast zijn 
er vele kunstenaars die klei gebruiken voor sculpturaal werk.

De Nederlandse Vakgroep Keramisten brengt ontwikkelingen in de keramiek 
onder de aandacht, stimuleert de professionalisering van keramisten en 
ondersteunt haar leden in de promotie van hun werk.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende keramisten en openingstij
den op www.nvkkeramiek.nl • 

Voor meer informatie:
Contactpersoon: Guusje Beeftink, 06-10585177
Website: www.madebyguuz.nl

Open atelier

In het weekend van 18 en 19 maart valt er wat te beleven in Breda.
Je kunt dan een kijkje nemen in de ateliers van drie bredase kera-
misten:
Hans Meeuwsen toont zijn constructief eierschaal porselein aan 
de Benedictinessenhof 35, Guusje Beeftink laat haar moderne 
keramische producten zien aan de Van Schootenstraat 23A en bij 
Thea Kanters kun je haar sculpturale keramiek bewonderen aan 
de Donkslagen 53. De ateliers zijn open van 12.00 – 17.00 uur.

Dit is de tijd van het jaar, waarin we ruimte kunnen maken voor de verfris
sende vernieuwende energie van de lente. Zo maak je ruimte voor jezelf om 
nieuwe mogelijkheden bij jezelf te ontdekken, om actie te ondernemen op 
vlakken in je leven die dat nodig hebben. In de yogalessen wordt gebruik ge
maakt van reinigende ademhalingstechnieken, los makende yogahoudingen 
en meditatie. We laten zo de winter gemakkelijker achter ons. De yoga helpt 
om lichamelijk en geestelijk schoon te maken. Er wordt afgesloten met een 
diepe ontspanning. Christel Groot en Sandra Gelens verzorgen de lessen. Ook 
wanneer je nog geen ervaring hebt met yoga ben je van harte welkom. 
In de lessen op de woensdagavond zal leefstijlcoach Linsy van Anholt van 
dontweight.nl aanwezig zijn met tips voor je gezondheid.

Lestijden: Hatha Yoga op maandag 18:3019:45, woensdag 09:3010:45, 
18:3019:45 en 20:0021:15, donderdag 20:0021:15. Yin Yoga op maandag 
20u0021u15.
Losse lesprijs € 12, of 1 les van je leskaart van Yoga Globe • 

I: yogaglobe.nl 
E: info@yogaglobe.nl
T: 06-29552292

Yoga Globe lenteweek
In de week van maandag 20 maart 2017 staan bij Yoga Globe alle 
yogalessen in het teken van de lente. De lessen worden gegeven in 
SCC ‘t Kraaienest aan de Tweeschaar 12.



We hebben er lang op moeten wachten, de lente. Hoopvol kijken we ieder jaar uit naar de 
eerste tekenen van nieuw leven in de natuur. Wij keken mee.
 
Wilt u ook uw lentefoto 
inzenden voor de rubriek 
beemdenparels op de website
dan kunt u die sturen naar 
redactie@hbnieuws.nl •

Lente

Foto’s: Piet van Gerven en Lex Heijtveldt



Natasja Donkers (JOM, Turfje, Ont
moetingscentrum De Sleutel), zette 
de eerste stap en nodigde half ja
nuari vrijwilligersorganisaties in de 
wijk uit. Ook professionals, die nauw 
samenwerken, onder andere Surplus 
Welzijn, woningcorporatie en de ge
meente waren aanwezig.  
Na een officiële toost en kennis
making ging men aan de slag. De 
al ge plande activiteiten voor 2017 
werden in kaart gebracht door ze let
terlijk aan een waslijn op te hangen. 
Er werd gebrainstormd over wie er 
nog meer voor deze bijeenkomsten 
kunnen worden uitgenodigd. Conclu
sie van die avond was, dat het belan
grijk is om contacten met elkaar te 
onderhouden.  

Weten wie er in de wijk zijn
Op 9 maart was het leuk te zien, dat 
er nieuwe gezichten aanschoven. 
Deels van toegevoegde organisaties, 
deels door mensen die vanuit hun 
organisatie wisselend aanwezig zul
len zijn bij het vrijwilligers netwerk. 
Babs Petit van ‘Petje af’, vertelde over 
de gratis zondagschool in Olympia 
voor kinderen van 10 tot 14 jaar. 
(info: petjeaf.nl/breda).  

Joost Barendrecht presenteerde met 
trots het nieuwe logo van het Wijk
festival. In aanloop naar dit festival 
zijn er twee bijzondere avonden, 
waarvan de eerste al op 22 maart. 
Praat en denk mee over de wijk en 
meld u voor deze avonden aan (info: 
FB/Wijkfestival Haagse Beemden). 

 
Verbinden en samenwerken
Joyce van ZijlLak vertelde dat bij 

de vorige bijeenkomst het idee is 
ont staan, om bij de drie winkelcen
tra muppets (reclameborden) te 
plaatsen, omdat je bij winkels te
genwoordig geen flyers meer mag 
ophangen. Meteen kwamen er reac
ties om dat ook op andere locaties al 
dan niet digi taal te doen.   

Het werd een interessante avond, 
met veel uitwisseling tot verbonden
heid. Men kan immers elkaars ex

pertise goed gebruiken. Bij het vol
gende vrijwilligers netwerk wordt 
er een inventarisatie gemaakt van 
de materialen die men bij elkaar 
kan lenen. Vrij willigersorganisaties 
uit de Haagse Beemden kunnen 
zich aansluiten op de vooralsnog 
besloten Facebookpagina: vrijwil
ligers netwerk Haagse Beemden •

Vrijwilligers netwerk
Gingen voorheen alle organisa-
ties in de wijk hun eigen gang 
met plannen en organiseren van 
activiteiten, sinds dit jaar komt 
daar verandering in. Hoe jam-
mer is het, als twee organisaties 
een activiteit hebben op dezelf-
de dag. Meerdere organisaties 
liepen met het idee rond om met 
elkaar samen te werken om dit te 
voorkomen en gebruik te maken 
van elkaars expertise.

INgEZoNDEN DooR ANJA WIERCKX-
STAPS

•  Tijdens de pauze wordt binnen, en buiten bij het roken genetwerkt

Foto: Ingezonden door Anja Wierckx-Staps

Al sinds mei2009 zamelt de sticht
ing oude mobieltjes in om van de 
opbrengst opkikkerdagen te organ
iseren. Ambassadeur Rick van An
holt helpt mee om zoveel mogelijk 
mobieltjes te verzamelen. Nadat 
hij en zijn gezin in maart 2016 zelf 
een opkikker zelf een opkikkerdag 
beleefd hebben, zetten ze zich alle
maal in voor Stichting Opkikker, om 

zo nog meer gezinnen een leuke dag 
te bezorgen. Zo hebben ze onlangs 
zelfs een receptenboek uitgebracht 
waarvan de opdracht naar Stichting 
Opkikker gaat.

Fantastische dag  
Met deze actie hoopt Rick de Sticht
ing Opkikker zoveel mogelijk te kun
nen helpen. Rick geeft aan: “Ik ben 

met veel enthousiasme ambassadeur 
van deze stichting. Omdat ik al sinds 
mijn geboorte veel ziek ben en vaak 
naar het ziekenhuis moet voor ver
schillende onderzoeken, kregen wij 
een opkikkerdag aangeboden. Dit 
was een fantastische dag voor mij 
, maar ook voor mijn ouders en 2 
broers. Deze dag hebben we mogen 
vliegen in een helikopter en mochten 
we meerijden in pantservoertuigen. 
Op deze manier konden we echt 
even alles vergeten! Dit gun ik alle 
gezinnen met een ziek kind in Ned
erland! En daarom zet ik mij in voor 
deze stichting. Mobieltjes zijn van 
harte welkom en kunnen ingeleverd 
worden op mijn adres.”

Receptenboek 
Het hele gezin zet zich in. Moeder 
Linsy is gewichtsconsulent en leef

stijlcoach eb heeft samen met haar 
collega’s twee receptenboeken uitge
bracht met gezonde recepten. De re
ceptenboeken zijn een verzameling 
van 55 recepten. Allemaal passend in 
een gezonde en gevarieerde leefstijl. 
Omdat gezondheid niet voor  ieder
een vanzelfsprekend is, zal een groot 
gedeelte van de opbrengst worden 
gedoneerd aan Stichting Opkikker. 
Het receptenboekje is mede mogeli
jk gemaakt door diverse lokale en
thousiaste sponsors, zodat er een zo 
groot mogelijk bedrag naar Stichting 
Opkikker kan. Doe mee, en lever je 
oude mobiel in bij Rick •
A:  Nieuw Krijtenburg1 4823GK
    Breda
I:  opkikker.nl en dontweight.nl
E: info@dontweight.nl
T: 06 36563123

Rick in Actie!
Rick (12) en zijn familie zetten zich actief in voor Stichting Op-
kikker met een mobieltjesactie. Deze stichting organiseert opki-
kkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat de 
leuke dagen net even iets langer duren. Om deze opkikkerdagen 
te kunnen organiseren is de stichting afhankelijk van donaties en 
de opbrengst  van acties.



Het zwemseizoen in 2016 zag er heel 
anders uit bij de Asterdplas. Geen 
gekrioel van kinderen in het water 
en ouders die een heerlijk dagje la
gen te relaxen op de ligweide. Het 
Ganzenvolk had zich de Asterdplas 
toegeëigend. De gemeente had het 
rigoureuze besluit moeten nemen 
om van 1 mei tot en met 1 oktober 
2016 een zwemverbod af te geven 
voor deze plas. Je ziet een enkeling, 
die lak heeft aan de waarschuwings
borden, toch een duik nemen in het 

water, maar verder blijft het rustig. 
De ligweide en het zandstrand liggen 
vol met uitwerpselen van de ganzen, 
tot grote ergernis van de bewoners 
en andere recreanten die regelmatig 
gebruik maken van dit stukje mooie 
natuur. Leuk bedachte activiteiten 
kunnen niet doorgaan en wijken uit 
naar andere plaatsen, zoals de Na

tionale Modderdag, die nu bij school 
werd gehouden. De nieuwjaarsduik 
werd ook afgelast. 

Schoonmaak
Het ziet er naar uit dat de Asterd
plas in het zwemseizoen van 2017 
weer door recreanten kan worden 
ge bruikt. Met de grote schoonmaak 

door de gemeente is veiligheid voor 
de gezondheid gegarandeerd. In
stanties hebben groen licht gekregen 
om hun activiteiten bij deze plas te 
houden. In ieder geval kan de nieuw
jaarsduik alvast in de agenda worden 
genoteerd •
W: breda.nl

Zwemverbod Asterdplas opgeheven
Gemeente Breda heeft er alles 
aan gedaan om voor het zwem-
seizoen van 2017, van 1 mei tot 
en met 1 oktober, de Asterdplas 
weer geschikt te maken voor 
recreanten. Met een groene la-
serstraal zijn de ganzen weg-
gejaagd. Het strandzand en de 
ligweide zijn schoongemaakt 
en om de waterkwaliteit te 
verbeteren wordt met een wa-
terpomp stroming in het water 
gebracht. 

NELLEKE VAN DER ZEE

Wat is er uitgekomen van de oorspronkelijke 
ideeën? Wat zijn de sterke en zwakke punten van 
de wijk? Wat is de binding van de bewoners met 
de wijk? Hebben we al een eigen identiteit? Hoe 
kunnen we de komende 40 jaar verder? 
De koplopers nodigen de bewoners van de Haagse 
Beemden uit hierover mee te komen praten op 
twee bijeenkomsten met deskundigen, die nauw 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de wijk: 
Woensdagavond 22 maart 2017 om 20.15 in de Lu
caskerk, Tweeschaar 125: 
Met Prof. Dr. Frans Maas: ‘plan en ontwikkeling 
van de Haagse Beemden’.
De Delftse stedenbouwkundige Prof. Dr. Frans 
Maas heeft samen met L.J.M. Tummers het plan 
voor de opbouw van de Haagse Beemden op

gesteld. Hij zal een inleiding geven over de visie 
achter het plan en welke keuzes hierin zijn ge
maakt. Vervolgens kunt u in gesprek met hem en 
mede wijkbewoners over hoe de huidige structuur 
van de wijk functioneert en beleefd wordt.

En: 
Donderdagavond 20 april 2017 om 20.00 uur in 
Olympia, Vlierenbroek 2832: 
Met Drs. Harry van Raak: ‘de sociale ontwikkeling 
van de Haagse Beemden’ 
Harry van Raak is oudwethouder sociale zaken 
van Breda(1986 – 1999). De sociale vormgeving 
van de wijk staat in deze tweede bijeenkomst cen
traal. Harry van Raak vertelt over de sociale infra
structuur zoals die ontstond binnen de wijk en de 

gevolgen daarvan voor het woon en leefklimaat.
Op beide avonden wordt speciale aandacht besteed 
aan de voorzieningen zoals winkels en scholen, de 
onderlinge verbinding binnen de wijk en het groen 
en recreatiemogelijkheden. Er komt een aantal 
vraagstukken over de toekomst aan de orde, die 
met adviezen van de inleiders worden uitgediept. 
De resultaten kunnen de input vormen voor een 
derde bijeenkomst ‘Toekomstpaden’ tijdens het 
wijkfestival op 25 juni .

Wilt u mee praten over de toekomst van de wijk? 
U bent van harte welkom op 22 maart en 20 april!
Namens de koplopers, Wim Schul, Joost Baren
drecht en Peter van Zantvoort •

Uitnodiging voor wijkbewoners
40 jaar Haagse Beemden: Hoe staan we er voor en hoe verder? Uitnodiging voor bewoners van de Haagse Beemden Dit jaar is het 40 jaar 
geleden dat de eerste paal werd geslagen voor de eerste woning van de Haagse Beemden. Op basis van een - voor die tijd - vernieuwend 
plan met veel ruimte en groen heeft de wijk zich ontwikkeld tot hoe die nu is.

• Waterkwaliteit is weer in orde.

Foto: Dennis Hooft



P    litie Weetjes
In deze rubriek, brengen wij u interessante onderwerpen 
van de politie onder de aandacht. Dingen die u wellicht 
al weet, of om u er weer eens attent op te maken. Deze 
rubriek zult u geregeld  tegen komen in onze wijkkrant. 

Vaak gaat het om jonge daders, die 
zelfs geweld niet schuwen. Gelukkig 
valt het in onze wijk wel mee. Vol
gens wijkagent Albert Bening gaat 
het om zeven meldingen in 2016. 
“Natuurlijk is elke straatroof één te 
veel”, geeft Bening aan. “Straatroof 
valt onder de sterk gemonitorde 
items binnen de politie”, vertelt hij 
verder. “Je kunt zelf preventief te 
werk gaan, zodat je geen slachtoffer 
wordt van straatroof. Ga, voordat 
je naar buiten gaat, voor de spiegel 
staan om te controleren hoe je er 
uitziet. Stel jezelf de vragen: zit mijn 
portemonnee op de juiste plek? Is 
mijn tas goed afgesloten en draag 
ik die binnen mijn comfort en con
trolezone? Als je geld gaat pinnen, 
kijk dan goed om je heen of niemand 
meekijkt. En heb ik mijn aandacht 
nog bij mijn tas, als ik mijn auto of 
fiets van slot haal.” 

Slachtoffer
Hoe te handelen als je slachtoffer 
wordt? “Blokkeer direct je bankpas
sen”, gaat Bening verder. “Probeer 
niet in paniek te raken, reageer kalm 
en tracht bewust te handelen! Ga niet 
(op voorhand) de confrontatie aan en 

doe niet meer dan gevraagd of geëist 
wordt. Hulp roepen kan helpen in 
bepaalde situaties en nadien kunnen 
namen van getuigen of afbeeldingen 
belangrijk zijn bij het onderzoek.” 

Om je gsm te beveiligen kan je ook 
gebruik maken van preventieve ‘wa
pens’ zoals YUNU en Imei, waardoor 
je gsm minder interessant wordt voor 
de straatrover. Your Unique Number 
(YUNU) is een beveiligingscode. Hier
door werkt je telefoon alleen maar 
met je eigen simkaart. International 
Mobile Equipment Indentification 
(Imei) is het serienummer dat je kunt 
vinden onder je batterij of door #06# 
in te toetsen. Door opgave van dit 
nummer wordt je gsm opgenomen in 
de landelijke database van gestolen 
mobieltjes. 

Bekijk ook de handige telefoonnum
mers op de website van de politie •
W: politie.nl

Voorkom straatroof
Steeds vaker hoor je via de media over straatroof. In januari is een jongeman in de fietstunnel Moerlaken nog hiervan het slachtoffer 
geworden. Hoe voorkom je een straatroof? Wat moet je doen als het 
je overkomt? Samen met wijkagent Albert Bening proberen wij daar 
antwoord op te geven.

NELLEKE VAN DER ZEE

•  Wees alert op het gebruik van je mobiel tijdens het fietsen door de tunnels.

Foto: Dennis Hooft



Kunst in de Wijk

“ De organisatie van de Kunstroute 
wil steeds vernieuwende element
en blijven toevoegen.  Daarom 
hebben we in overleg besloten om 
van zowel de Kunstroute als het 
Heerlijk Rondje een tweejaarli
jks evenement te maken, waarbij 
ze elkaar gaan afwisselen. “ De 
Kunstroute kent een vast tijdstip, 
te weten de tweede zondag in 
juni. Daarom is besloten om Het 
Heerlijk Rondje Burgst naar die 
tweede zondag van juni te ‘ ver
huizen’ . Kunstliefhebbers in de 
wijk kunnen zo nog steeds ieder 
jaar werk van kunstenaars uit de 
wijk komen bekijken, alleen in 
een andere vorm.“

Plein air
“Het Heerlijk Rondje heeft drie 
belangrijke onderdelen. Het cul
tureel erfgoed van onze wijk, 
bestaande uit het groen hart met 
daarin het normaal niet  toegan
kelijke landgoed Burgst . Heem
kundekring Op de Beek verzorgt 
de begeleide wandeling over het 
landgoed.  

De nieuwe Heerlijkheid Burgst 
bestaat uit kinderboerderij De 
Sik, stadsboerderij De Kleine 
Hoeve en vleesveehouderij v.d. 
Haar/Snijders ( van die prach
tige Gallowaykoeien). Hier komt 
het Heerlijk heel letterlijk naar 
voren, want er komen o.a. diverse 
proeverijen. En dan de kunst. 
Voorheen nodigen we een aan
tal kunstenaars uit om aan het 
werk te gaan op het landgoed. 
Dat werkte niet goed;  daarom 
organiseren we dit keer een ‘plein 
air’ . Er komt een route net buit
en het landgoed Burgst, tussen 
de Sik en De Kleine Hoeve,  waar 
kunstenaars in de open lucht aan 
het werk zullen zijn.  Alle deelne
mers aan de Kunstroute worden 

hiervoor uitgenodigd, plus nog 
een aantal andere bij ons bek
ende professionele kunstenaars. 
Het is nu nog niet bekend wie 
daar aan mee gaan doen, maar 
er zal voor de mensen die jaar
lijks de Kunstroute fietsen zeker 
een heel leuk alternatief zijn!”                                                                                                                                           
Uitgebreide informatie volgt later •

Kunstroute en Heerlijk Rondje Burgst gaan afwisselen
Stichting Kunst-Schatten Haagse Beemden bestaat nu vijf jaar. De stichting is voortgekomen uit de organisa-
tie van de Haagse Beemden Kunstroute. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van kunst, cultu-
ur en creativiteit in de Haagse Beemden.  Ada Matzinger is voorzitter van Kunst-Schatten: “ Wij werken met 
verschillende commissies, die min of meer zelfstandig een activiteit organiseren. Op die manier worden 
bijvoorbeeld Haagse Beemden Kunstroute, Wijkpodium en Heerlijk Rondje Burgst georganiseerd. De vitrine 
in Centrum Heksenwiel, bij de prikpost, wordt ook door ons beheerd. Daar kunnen amateurkunstenaars uit 
de wijk exposeren. “ 

JoYCE VAN ZIJL

• Rondje Burgst in voorgaande jaren

Foto: Ingezonden



De jeugdwedstrijden van NAC worden in de weekenden en op de dinsdaga
vonden bij BSV Boeimeer op film vastgelegd. Nu staan de filmers onbeschut. 
Omdat er, volgens voorzitter Peter Heuts, momenteel financiële ruimte is,  

heeft Tim Gilissen (manager jeugdopleiding van NAC) bij de gemeente Breda 
een verzoek ingediend om op de tribune bij BSV Boeimeer een cabine te bouw
en, zodat de filmer beschut zijn werk kan doen. “Wanneer met de bouw wordt 
gestart is nog niet bekend,” vertelt Heuts. “Er moet eerst worden bekeken of 
de tribune het bouwwerk kan dragen.” Tim Gilisen was onbereikbaar voor 
commentaar •
W: boeimeer.nl of nac.nl

Cabine op de tribune
Voor het bouwen van een cabine op de tribune bij BSV Boeimeer heeft NAC een vergunning aangevraagd bij de gemeente Breda. Eerst 
moet bekeken worden of de tribune het bouwwerk kan dragen. Wanneer de zaak rond is, weet voorzitter Peter Heuts van Boeimeer nog 
niet te melden.

NELLEKE VAN DER ZEE

• Op deze tribune wil NAC een speciale cabine laten bouwen.

Foto: Dennis Hooft

WDS’19 hoopt met Johan Dijkstra als trainer de weg naar boven, die het na de degradatie van vorig seizoen 
weer ingezet heeft, verder in te kunnen slaan. Momenteel staat de nog steeds jonge en talentvolle selectie 
op een 4e plaats in de rangschikking van de 4e klasse C •

Johan Dijkstra nieuwe hoofdtrainer WDS’19
WDS ‘19 heeft de hoofdtrainer voor seizoen 2017-2018 vastgelegd. De ervaren Johan Di-
jkstra, voorheen trainer geweest bij clubs als GSBW (2 periodes), RAC, Were Di, Audacia, 
Noad en DVVC,  zal komend seizoen het vlaggenschip van de vereniging onder zijn hoede 
nemen.



Activiteiten in de Wijk

Inloopplekken en
 

vaste activiteiten

mauwen bij de koffie 
 

Zie voor actuele activiteiten de 
kalender van HBNieuws.nl 

en op de website van Bekom:
haagsebeemden.nl

Kom in de krant

... met evenementen
en activiteiten

voor wijkbewoners toegankelijk
zonder commercieel doel

   Mail naar onze kalender:
activiteitenkalender@hbnieuws.nl

    
Voor advertenties of zoekertjes

zie colofon achterin de krant

• • Jeugd4Kidz 

Vr 17-03 * 19.00

Crazy fotoshoot in de Galaxy.
Er word gestart met een kennis
makings spel in verschillende 

vormen. Genieten en plezier mak
en met elkaar staat centraal.
Galaxy, Gageldonksepad 3a.

Aanvang: 19:00 uur. 

• •Wij

Di 21-03 * 13.30 

Rikken, jokeren. Een gezellige 
kaartmiddag met leuke prijzen. 

Voor een kopje koffie/thee wordt 
gezorgd. Centrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2. Aanvang: 

13.30 uur. Kosten: € 2,70

• • Koplopers

Wo 22-03 * 20.15

De koplopers nodigen de bewon
ers van de Haagse Beemden uit 

om mee te komen praten op twee 
bijeenkomsten met deskundigen, 

die nauw betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de wijk in
Lucaskerk, Tweeschaar 12

• • Jom Jonge
Ondernemende Moeders

Vr 17-03 * 18.30 - 23.00

Filmavond. 
Eerste film 18.30 Apenstreken is 

Nederlandstalig.
Tweede film om 20.15 is Jungle 
Book. Voor drinken en popcorn 

wordt gezorgd!
Deelname 1 euro per film

• • Trimloop 

Zo 09-04 * 10.00

Loopgroep Haagse Beemden 
Lopers organisteert de 26e Haagse 

Beemden Trimloopserie, de 
laatste loop is op 9 april. Start en 
finish van de trimloop zijn op de 

Burgstsedreef achter ’t Kraaienest, 
Inschrijven vanaf 10:00 uur

• •Careijn

Wo 12-04

Bij deze dagtocht word een 
rondleiding gegeven in een kaas

fabriek en wordt men verwelkomd 
met koffie/thee en wat lekkers. 

Daarna een bezoek aan een choco
lade atelier. Informatie aanvragen 
of aanmelden kan via Careyn op 
telefoonnummer 088  123 99 88 

of via www.careynkaart.nl

• • Bekom

Di 04-04 * 20.00-22.00

Vergadering in Centrum 
Heksenwiel, Heksenwiellaan 2 

te Breda, aanbellen bij WIJ. Voor 
extra onderwerp dient dit 1½ 
week van te voren kenbaar te 

maken aan het secretariaat ( voor 
de DB vergadering). Iedereen is 
vrij de openbare vergadering bij 

te wonen.

• •Filosofisch café 

Di 28-03 * 10.00 - 12.00
Di 28-03 * 13.30 - 15.15

Filosofisch café Wil je eens over 
iets anders praten dan over 

koetjes en kalfjes? Kosten € 2,00.
Heksenwiellaan 2. 

Aanmelden: Erica Mooijekind, 
T: (076) 521 23 02

E: emooijekindweekhout@
rodekruis.nl

RONDOM WC DE BERG • •••••

Ontmoetingscentrum De Sleutel
Vlierenbroek 30
Ma t/m do: inloop, kringloop en vele 
(seizoensgebonden) activiteiten
ma/di/wo/do: 8.30  11.45 uur
ma/di/do: 13.30  15.15 uur
Alle activiteiten vindt u op Facebook.  
F: /desleutelbreda

Kookproject Alexberg
Alexberg 2
Wo koken en eten 10.00  13.30 uur
Do koffie drinken 10.00  12.00 uur

Clement
Vlierenbroek 30
Elke dinsdag van 9.45 tot 11.45 uur
Voor een praatje, een luisterend oor 
en een kopje koffie

Kleine Hoeve Boerderijwinkel
Burgstsedreef 2
Elke vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
W: dekleinehoeve.nl

Evangelische Kerk Jefta
Graaf Engelbrechtcollege, Ganzerik 3
Elke zondag om 11.00 uur
W: jefta.org

Kinderboerderij De Sik
Kesterendreef 14
Dinsdag van 10.00 tot 14.30
Woensdag en zondag 
van 13.00 tot 16.00
W: de-sik.nl

RONDOM WC HEKSENWIEL

WIEGO
10 km wandelen 
Donderdag om 19.00 uur
Start bij ’t Archief, WC 

Lucaskerk
Tweeschaar 125
Woensdag 9.4511.45 uur
Praatje en kopje koffie
Zondag 9.00 Katholieke viering
Zondag 10.45 Protestantse dienst

SCC ’t Kraaienest
Tweeschaar 12
Doorlopende expositie 
van kunstenaars uit de wijk. 

Centrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2
Maandag van 18.30 tot 20.45 uur
Half uurtje koffie en dan Koersbal    

RONDOM WC DE DONK

De Beemdentil
Gageldonksepad 5
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
Inloop en ‘sjiepsjop’

BURENHULP IN DE WIJK••
Buurt voor elkaar
Online marktplaats voor vrijwillige 
buurthulp in de Haagse Beemden
Een buur helpen met een klusje, ad
ministratie, boodschappen of gezel
lig samen ergens heen gaan. 
W: buurtvoorelkaar.nl

Zorg voor elkaar 
Spreekuur Paardeweide 5
Ma 9.0010.30 en di 13.3015.00
Inloopmiddag Katerdonk 38
Do 15.0017.00
W: zorgvoorelkaarbreda.nl

    SURPLUS WELZIJN••
Het mailadres van de medewerkers 
bestaat uit de voor en 
achternaam met een puntje ertussen, 
gevolgd door @surpluswelzijn.nl

Jeugdwerk social media
www.jeugdwerksurplus.nl
F: jeugdwerksurplus

Norbert Kalker T: 06201 08 838
Kelly Locchi T: 06201 07 439
F: jwsurplus
Machteld Nieuwenhyzen 
T: 06103 57 141
Joost van den Elshout 
T: 06349 24 484

Jeugdwerk overlastzaken
Charley Siwalette T: 06201 10 581
WijkNetWerk
Marijke Wiskerke T: 06109 26 244
Spel Thuis
Sisca Hoogkamp T: 06526 95 874



Win een overheerlijke vlaai van de week
Vanaf vrijdag na verschijning van de krant, kun je het 

winwoord met eventuele leestekens, doorzenden via onze 

website www.hbnieuws.nl. Kies hiervoor in het menu, links 

boven, de optie Kruiswoordpuzzel. Uiterste inzenddatum: 

de eerste vrijdag na de deadline (zie Colofon hieronder).

Winnaar krant nr 04: Joke Matto 

KRUISWOORD
PUZZEL

 U bent aan het woord. Vertel over uw wijk. Een leuke hobby, over deze krant,    
 alles wat u dwars zit of juist heel leuk vindt. Kom langs en geef uw mening. 

 U mag dit vertellen voor de camera van uw wijkkrant HBNieuws. 
 Bent u ‘nieuws’gierig naar wat uw wijkgenoten te vertellen hebben? 
 De opgenomen films publiceren we op: youtube.com/wijkkranthb

Zaterdag 1 april van 13:00 tot 15:00 uur

                            Colofon

deadline verschijnt
06 ma 20-03-2017 do 30-03-2017
07 ma 03-04-2017 do 13-04-2017

VERSCHIJNINGSDATA 

De volgende editie van

verschijnt op 30 maart 2017

Wijkkrant HBNieuws 
Stichting Haagse Beemden Nieuws brengt tweewekelijks een gratis wijkkrant voor de 
Haagse Beemden uit, die huis aan huis wordt  bezorgd.  De oplage is 11.500 exemplaren. 

Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten, foto’s 
en afbeeldingen uit deze krant alléén met bronvermelding toegestaan.  

Bekijk de wijkkrant ook eens online op www.hbnieuws.nl. U vindt er een activiteiten-  
overzicht, vacatures, vrijwilligers gezocht, lezersreacties, ons YouTube kanaal en meer.  
Contact via redactie@hbnieuws.nl  

Kopij aanleveren (zie onderstaande tabel):

•Redactie:
E: redactie@hbnieuws.nl
Uw bericht graag aanleveren als bijlage in een 
Word document (300 woorden). De redactie is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden 
bijdrages. Teksten worden, indien nodig, aangepast. 
Foto’s  dienen minimaal 4 mb groot te zijn (geen 
mobiel of tablet). •Advertenties : 
Sylvie Melis - Lamotte T: 06 - 109 06 859
E: uitgeverij@emdejong.nl t.a.v Sylvie Melis-Lamotte
of via uitgeverijemdejong.nl•Zoekertjes: 
‘Zoekertjes‘ kunt u online opgeven via 
www.uitgeverijemdejong.nl. Klik op Aanleveren 
en kies vervolgens voor Zoekertjes. U kunt dan uw 
zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden 
Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. 
Betaling geschiedt per automatische incasso.

•Bezorgklachten:
Per e-mail naar:  secretaris@hbnieuws.nl
(graag naam, adres en tel.nr vermelden)

•Afhaalpunten krant: 
Apotheek de Waag, Bibliotheek Haagse Beemden, 
Brasserie ’t Archief, BSV Boeimeer, Kapper Alissandro,
Poppelaars Tuincentrum, Sportcafé De Ganzerik, 
SCC de Beemdentil, Texashoeve, Centrum Heksenwiel

Winwoord: 

Oplossing krant 4

Kruiswoordpuzzel

HBNieuws

                                  Eerstvolgende opnamedag op wc de Donk 

 TEMPELRIDDER

HORIZONTAAL: 1 amateur, 6 vakbond, 11 suf, 12 ome, 13 CIA, 14 
pigment, 15 eetlust, 16 oir, 17 refrein, 19 malaise, 22 get, 23 dia, 24 
Essen, 25 etentje, 28 notitie, 30 verbouw, 34 wedloop, 38 ineen, 39 ene, 
40 vee, 41 stalker, 42 reagens, 43 eik, 44 eetzaal, 46 pressie, 48 epo, 49 
dna, 50 ter, 51 lerares, 52 kettery. 

VERTICAAL: 1 asperge, 2 mui, 3 afgifte, 4 element, 5 rotonde, 6 veerman, 
7 kotelet, 8 oculist, 9 nis, 10 datgene, 18 eettent, 20 asiel, 21 seizoen, 26 
nobel, 27 jou, 29 ore, 30 visueel, 31 reactor, 32 onklaar, 33 werelds, 34 
werkpak, 35 dialect, 36 overste, 37 pesterij, 45 Epe, 47 Ier.

HORIZONTAAL: 1 zalving, 6 begin, 11 Latijns voorvoegsel, 12 meisjesnaam, 
13 inlandse Afrikaanse taal, 14 gerecht, 15 opstand, 16 Andorra (afk.), 17 
navolger, 19 episch dichtstuk, 22 bij voortduring, 23 bedachte taal, 24 
armee, 25 fractie, 28 koosnaam, 30 etalage, 34 grootste breedtecirkel, 
38 bewoners van een Europees land, 39 horizontale as, 40 fulltime 
eenheid (afk.), 41 plak, 42 metselgereedschap, 43 vrijgevig, 44 afkeer, 
46 prentbriefkaart, 48 geestelijke gezondheidszorg (afk.), 49 tijdperk, 50 
kaasvocht, 51 fractie, 52 aanwijzend voornaamwoord.

VERTICAAL: 1 deel van de dag, 2 eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 3 
complot, 4 ondersteuning, 5 weeklacht, 6 globe, 7 proza, 8 metaallegering, 
9 baat, 10 sul, 18 hoenderverkoper, 20 bedrijvigheid, 21 zo, 26 plaats 
in Noord-Holland, 27 Jona (afk.), 29 in plaats van (afk.), 30 gordijn, 31 
meetkundige figuur, 32 insnijding, 33 schriftgeleerde, 34 land in Europa, 
35 zelfzucht, 36 aanplakbiljet, 37 connectie, 45 vergelijk (afk.), 47 
persoonlijk voornaamwoord.

 Wat wilt u kwijt? 

•Dagelijks bestuur: 
Ted Oomen (voorzitter), Vacature (secretaris), 
Jan Krijgsman (penningmeester)

•Secretariaat:
 E-mail: secretaris@hbnieuws.nl

•Hoofdredacteur: 
 Bert van Gerven
E-mail: redactie@hbnieuws.nl

•Redactie:
Bert van Gerven, Christel Groot-Huiting, Nelleke van der 
Zee, Sanne Stevens

•Eindredactie:
Jeroen Haaima, Han Staps, Paul Godefroij

•YouTube, Facebook en Website:                            
Bert van Gerven
Zie: youtube.com/wijkkranthb

•Fotografie:
Bert van Gerven, Piet van Gerven , Dennis Hooft, Lex 
Heijtveldt, Paul Godefroij
Freelance: Dries Brok, Linda Hekker, Theo van Velthuijsen

•Archief en Kunstwerken:
William van der Zanden

•Opmaak:
Linda Hekker,
Lex Heijtveldt (nabewerking foto‘s)

•Ondersteuning:
Els Vermeeren, William van der Zanden

•Drukwerk/Acquisitie:
Em. de Jong BV, Visweg 8, 5110 AA Baarle-Nassau

•Verspreiding:
Axender Roosendaal

•ICT en website:
Rick Pistorius


